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RESUMO
Sistemas de Recomendação (SR) vêm sendo utilizados em e-commerce com
o objetivo de auxiliar os consumidores no processo de compra. Na literatura
evidenciam-se problemas relacionados à escassez de informações, principalmente
para recomendar itens a usuários recém cadastrados, conhecido como cold-start. O
Big Data – originado pelo crescimento do volume dos dados proporcionado
principalmente por redes sociais e dispositivos móveis – apresenta para a indústria e
academia oportunidades para potencializar negócios e solucionar problemas em
diferentes áreas de conhecimento. Este trabalho apresenta o desenvolvimento de
um SR para e-commerce que utiliza a interação de usuários em redes sociais para
compreender quais são suas preferências, com o intuito de amenizar o problema
cold-start, e consequentemente realizar uma recomendação mais eficaz. Dessa
forma, relaciona-se SR com redes sociais, combinando três elementos para formar
as preferências do usuário: (1) postagens diretas do usuário (ex.: “tweets” da rede
social Twitter e “posts” da rede social Facebook), (2) “curtidas” em conteúdo (ex.:
opção “curtir” em um “post” ou “tweet” publicado por outro usuário), e (3) “curtidas”
em página (ex.: opção “curtir” em uma página existente dentro do Facebook). Neste
sentido, mesmo que não haja avaliações explicitas - como notas de um a cinco por
produtos adquiridos - ou implícitas - como clique em um produto - o SR pode
selecionar o melhor item baseado nas preferências do usuário, extraídas ao longo
de sua vida social na web.

Palavras-chave: sistemas de recomendação; redes sociais; recomendação social;
mineração de dados em redes sociais; big data.

ABSTRACT
A Recommender System for E-commerce Using Social Networks to Solve
Cold-start Problem
Recommender systems (RS) have been widely applied in e-commerce to their
customers find products to purchase. Academics address problems related to data
sparsity, such as the cold-start problem, where the user has to rate a sufficient
number of items before the RS can really understand his preferences. In
consequence, a new user, having very few ratings, would not be able to get accurate
recommendations. The Big Data - originated from social networks and mobile
devices - presents an opportunity for industry and academy to create unprecedented
business advantages and solve problems in different areas of knowledge. This paper
presents a RS for e-commerce using user interaction in social networks to
understand his preferences, in order to solve the cold-start problem and achieve a
more effective recommendation. Therefore, this RS combines three social networks
elements: (1) direct user posts (e.g.: "tweets" from Twitter and "posts" from
Facebook), (2) "likes" in contents (e.g.: option "like" in a "post" or "tweet" posted by
another user), and (3) "likes" in pages (e.g.: option "like" on a Facebook page). In
such way, even if there were no explicit ratings (such as ratings from one to five in
purchased products) or implicit ratings (such as click in a product) the RS would be
able to select an item based on user preferences, realized by his social life on the
web.
Keywords: recommender systems; social networks; social recommendation; data
mining in social networks; big data.
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1 INTRODUÇÃO
1.1 Motivação
Estima-se que 2.5 quintilhões de bytes são gerados diariamente aproximadamente 90% dos dados do mundo inteiro foram criados nos últimos anos
(SINGH, 2012). Conteúdos como blogs, fotos, vídeos, e posts em redes sociais
como Facebook, Twitter e YouTube são gerados a todo instante. Servidores e/ou
sistemas gravam logs contendo a navegação e qualquer ação relevante de usuários
que estão visitando a web (LANDIM; SOUZA e DE SOUZA, 2013). Essa explosão de
dados que as redes sociais e dispositivos móveis geram, e projeções de novas
tecnologias como Internet das Coisas - que deve gerar dados sem precedentes expõem essa nova realidade, denominada Big Data (FAN; BIFET, 2012).
Big Data apresenta para a indústria uma enorme oportunidade de
potencializar negócios e serviços prestados por empresas dos mais diversos
segmentos. Até há pouco tempo, empresas ficavam limitadas ao conjunto de dados
armazenados internamente, porém, agora elas podem potencializar os negócios por
meio de informações disponíveis no Big Data, auxiliando a tomada de decisões e
inspirando novas descobertas (SINGH, 2012).
Fan e Bifet (2012) apontam Big Data como uma nova era digital, ressaltando
que os dados tendem a crescer todos os dias, e aplicações que efetuarem
mineração no Big Data descobrirão conhecimento com valor imensurável. Dentre as
diversas possibilidades para aplicabilidade de mineração no Big Data, Fan e Bifet
(2012) destacam a pesquisa realizada por Amatriain (2012), que coloca os Sistemas
de Recomendação (SR) como principal exemplo de aplicabilidade de mineração de
grandes volumes de dados.
Sistemas de recomendação proveem sugestões de itens que mais se
adequam a determinado usuário. Dado o aumento de volume de informação e
consequentemente de opções, sistemas de recomendação tem por objetivo reduzir a
sobrecarga de informação, pela seleção de itens baseada em preferências do
usuário (ADOMAVICIUS, 2005). Algoritmos de recomendação são considerados um
diferencial

em

e-commerce,

como

por

exemplo

a

Amazon,

que

obtêm

aproximadamente 30% de suas vendas por meio de recomendações (BERNATT,
2008).
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Ricci et al. (2011) aponta o problema da escassez de informações para
recomendar itens a determinado usuário como um dos mais clássicos na área. Isso
ocorre, por exemplo, quando um novo usuário é cadastrado em um e-commerce,
pois o sistema pode não ter informações suficientes para realizar a recomendação.
Esse problema é conhecido como cold-start.
Na literatura, alguns trabalhos (SCHEIN et al., 2002) (BURKE, 2002)
(KONSTAN, 2004) mencionam como solucionar o problema de cold-start
combinando algoritmos, obtendo avaliações implícitas e explicitas, ou inferindo a
ação do usuário. Entretanto, esses métodos solucionam parcialmente o problema,
esbarrando sempre em algum ponto indicando a falta de informações e avaliações
(RICCI, 2011). Quando é confrontada a escassez de dados com a nova realidade de
Big Data, as redes sociais naturalmente se tornam uma importante fonte de dados
para algoritmos de recomendação, e consequentemente uma alternativa para coldstart. Iniciativas de pesquisa vêm sendo realizadas nesse sentido.
Ma et al. (2011) proveem um método generalista que realiza uma
estruturação social entre os amigos de determinado usuário, classificando-os por
meio de seus interesses mútuos. O trabalho traça um paralelo entre as pesquisas
realizadas em sistemas de recomendação que utilizam a confiança entre usuários
(denominado trust-aware recommender system) com a recomendação utilizando
conexões sociais estabelecidas.
Outros autores como He e Chu (2013) utilizam uma abordagem parecida,
criando um modelo que incorpora influências sociais sofridas por amigos imediatos
(amizades diretas) e amigos distantes (amizades provindas de amigos imediatos) na
recomendação. Caron e Bhagat (2013) abordam o problema cold-start diretamente
por meio de um modelo de aprendizado de preferências de usuários em redes
sociais, também explorando as informações dos amigos de um usuário recém
cadastrado.
Esses trabalhos focam a utilização da rede de amigos de determinado usuário
na

recomendação.

Em

contrapartida,

Zhang

(2013a)

minera

informações

disponibilizadas pelos usuários nas redes sociais, com o intuito de compreender
quais são suas preferências. O trabalho tem como objetivo estudar a relação entre
as categorias dos produtos existentes no Ebay previamente avaliados pelos usuários

14

com a categoria das páginas “curtidas” (opção para o usuário indicar explicitamente
o interesse em determinada página existente dentro do Facebook), além de analisar
as informações demográficas dos usuários, associando-as com as avaliações e
compras já realizadas por eles. O estudo foi complementado posteriormente por
Zhang (2013b), confrontando as marcas dos produtos avaliados com as “curtidas” de
páginas no Facebook.
Com exceção de Zhang (2013a, 2013b), os trabalhos encontrados utilizam os
relacionamentos sociais de determinado usuário, considerando a rede de amigos
como principal abordagem para recomendar. Zhang (2013a, 2013b) abordou a
mineração de dados em redes sociais dentro de um escopo fechado, selecionando
apenas as categorias preferidas de um usuário sem contemplar os produtos pelos
quais teria preferência dentro desta categoria.
Nenhum desses trabalhos utilizou as interações mais corriqueiras do usuário
na rede social, como por exemplo postagens e compartilhamentos de conteúdos,
com o objetivo de suprir a escassez de dados na recomendação e compreender a
preferência mais específica do usuário. Da mesma maneira, nenhum desses
trabalhos aprofundou-se em Big Data como tecnologia para o processamento da
recomendação, considerando a necessidade de eficiência no processamento para a
resolução do cold-start, além da quantidade de produtos existentes no e-commerce
e dados extraídos das redes sociais.
1.2 Objetivo
O objetivo deste trabalho é desenvolver um sistema de recomendação para ecommerce, com o intuito de prover uma alternativa para o problema cold-start. Para
isso, pretende-se utilizar dados minerados em redes sociais para suprir a escassez
de informações que ocorre quando um novo usuário se cadastra no e-commerce.
Este sistema explora três elementos extraídos de redes sociais para formar as
preferências do usuário: (1) postagens diretas do usuário (ex.: “tweets” da rede
social Twitter e “posts” da rede social Facebook), (2) “curtidas” em conteúdo (ex.:
opção “curtir” em um “post” ou “tweet” publicado por outro usuário), e (3) “curtidas”
em página (ex.: opção “curtir” em uma página existente dentro do Facebook). Neste
sentido, o sistema desenvolve a recomendação por meio de técnicas que relacionam
produtos do e-commerce aos elementos das redes sociais. Com isso, mesmo que
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não haja avaliações explicitas - como notas de zero a cinco por produtos adquiridos ou implícitas - como clique em um produto - do usuário (ex.: usuário recém
cadastrado), os dados extraídos da rede social podem ser suficientes para
determinar sua preferência. Como cada rede social possui regras distintas de acesso
a informação, o sistema deve ser adaptável e possibilitar o acoplamento de
diferentes redes sociais, respeitando a privacidade do usuário durante a extração
dos dados.
1.3 Contribuição
Apesar de existirem diversos trabalhos que abordam recomendação social
(MA et al, 2011), (HE e CHU, 2013), (CARON e BHAGAT, 2013), (ZHANG, 2013a
e 2013b), a iniciativa baseada em recomendação utilizando redes sociais é
considerada recente, com poucos experimentos e pesquisas que comprovam o seu
desempenho. Nesse sentido, a principal contribuição desse trabalho é avaliar o uso
das redes sociais como fonte de dados para a resolução do problema cold-start. O
estudo é baseado em um cenário de um e-commerce, onde serão recomendados
produtos no momento do cadastro do usuário, simulado por um formulário.
Diferentemente de outros autores (MA et al, 2011), (HE e CHU, 2013),
(CARON e BHAGAT, 2013), este projeto se propõe a analisar o uso das ações
diretas realizadas pelo usuário na rede social (ex.: “tweets” da rede social Twitter e
“posts” da rede social Facebook), ao invés do perfil e ações realizadas pela sua rede
de amigos. Diferenciando-se de Zhang (2013a e 2013b), que para identificar
categorias preferidas do usuário no Ebay optou por não abordar a extração de
diferentes informações do Facebook (restringido pela rede social para garantir a
privacidade do usuário), limitando-se as informações fornecidas para todos que
utilizarem o seu serviço de login (dados demográficos e “curtidas” em páginas).
Neste trabalho pretende-se investigar a extração e uso de diferentes dados do
usuário (postagens diretas, “curtidas” em conteúdos e “curtidas” em páginas) para
identificar categorias e produtos de um e-commerce utilizando diferentes redes
sociais (Facebook e Twitter). Dessa maneira, almeja-se ampliar a experiência do
usuário dentro do e-commerce recomendando produtos específicos para cada
individuo, já que direta ou indiretamente este recorre as postagens e “curtidas” para
expressar sua opinião e preferências para um grupo de amigos de sua rede social
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(ALBALOOSHI et al., 2012) (JIN et al., 2013) (YANG e BROWN, 2012).
1.4 Método do Trabalho
O desenvolvimento desse trabalho foi dividido da seguinte forma:
•

Levantamento e análise das referências bibliográficas
O trabalho foi iniciado com o levantamento das referências bibliográficas

relacionadas a redes sociais e sistemas de recomendação.

Particularmente, os

autores Adomavicius (2005), Ricci et al. (2011) e Drachsler et al. (2012) ressaltam o
problema com relação à escassez de dados - que origina o problema conhecido
como cold-start - e técnicas criadas para contornar esse cenário.
Na sequência levantam-se hipóteses para o trabalho, com foco na resolução
do problema cold-start utilizando postagens do usuário em redes sociais. Para isso,
são utilizadas as pesquisas de Amatriain (2011, 2012, 2013), Caron e Bhagat
(2013), He e Chu (2013), Hu e Liu (2012), Ma et al. (2011) e Zhang (2013a, 2013b),
uma vez que os autores tratam deste tópico de forma detalhada.
Em seguida foi iniciada uma análise nos algoritmos levantados por Amatriain
(2011), Lops et al. (2011) e Faceli et al. (2011) em conjunto com os algoritmos
utilizados nos trabalhos de Hu e Liu (2012) e Zhang (2013a, 2013b). A finalidade
desta análise é selecionar os algoritmos que devem ser utilizados no sistema a ser
construído.
•

Análise do uso das redes sociais em SR
O próximo passo foi analisar as principais redes sociais por meio das

seguintes perspectivas: (1) crescimento, importância e utilidade (PATSAKIS et al.,
2009) (JIN et al., 2013) (GARCIA et al., 2013); (2) privacidade (IBRAHIM et al.,
2012); (3) acesso a informação por meio de serviços e API’s (Application
Programming Interface) (YANG e BROWN, 2012). Essas perspectivas são
importantes para a identificação da rede social que mais se adequa ao trabalho.
Como resultado das análises, adotou-se Facebook e Twitter.
•

Levantamento dos dados
A amostra de dados extraída para o experimento se divide em: (1) um

conjunto de dados reais coletados de um e-commerce que comercializa produtos de
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diferentes categorias que vão desde livros, roupas de cama e banho, até
eletrodomésticos. A coleta de dados foi feita por meio de um web crawler (ou
rastreador web) – programa que navega pelo site de forma automatizada, extrai e
armazena os produtos na base de dados do SR - contendo 1.449 produtos
distribuídos em 239 categorias e subcategorias; (2) um conjunto de avaliações de
usuários para os produtos a serem recomendados pelo sistema de recomendação a
ser construído, obtidas por meio de um formulário disponibilizado na web (apêndices
A, B, C, D e E); e (3) um conjunto de dados extraídos das redes sociais Facebook e
Twitter, representando as interações sociais de usuários recém cadastrados no ecommerce, obtido pelo mesmo formulário disponibilizado na web solicitando o
acesso às informações compartilhadas na rede social.
•

Especificação do sistema
Após a seleção dos algoritmos de recomendação e definição dos dados

utilizados, a próxima etapa é a especificação do sistema. A finalidade deste passo é
descrever as várias partes que compõe o sistema e o fluxo da informação. Baseado
na arquitetura proposta por Amatriain (2013) e conceitos abordados por Bakshi
(2012) e Lin e Ryaboy (2012), o sistema possui 7 módulos divididos em 3 camadas
(Interactive, Speed e Batch). (1) Módulo API; (2) Módulo Serving Storage; (3) Módulo
Event Distributor; (4) Módulo Streaming Tasks, (5) Módulo Batch Jobs; (6) Módulo
Batch Storage e (7) Módulo Precompute Views.
•

Avaliação do SR
Será utilizada Root mean square error (RMSE) também usada nas proposta

de Zhang (2013a, 2013b) e Amatriain (2012), com o intuito de avaliar a
recomendação.
•

Extração de dados da rede social e privacidade do usuário
Nesta fase é desenvolvida uma aplicação que será publicada no ambiente da

rede social Facebook, responsável por prover acesso às informações existentes na
rede social. Esta aplicação é submetida ao usuário para aceitação durante o
preenchimento do formulário na web (apêndices A, B, C, D e E), notificando-o sobre
os dados que serão disponibilizados: postagens, compartilhamentos, status, feeds,
“curtidas" e informações demográficas, abrangendo as 3 dimensões apresentadas
no objetivo. Não está prevista a extração de conversas pessoais (chats). A rede
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social Twitter não solicita nenhuma permissão de usuários para conceder o acesso
as suas postagens, bastando apenas o conhecimento do seu login na rede.
•

Ambiente de testes
Para a fase de testes do experimento, como infraestrutura, pretende-se usar

um modelo de nuvem em que o hardware é virtualizado, denominado IaaS
(Infrastructure as a Service).
Durante os testes, o sistema deve receber solicitações de cadastros de novos
usuários, para que os itens possam ser recomendados e as métricas extraídas. Não
está previsto o teste do ambiente em condição de estresse, com um número maior
de dados envolvidos, ou com múltiplos usuários acessando o sistema, pois não se
pretende avaliar a confiabilidade do sistema.
•

Análise de Resultados
Nesta última etapa, discute-se a precisão da recomendação apresentando os

resultados obtidos recuperados por meio dos usuários que disponibilizaram o acesso
aos dados de sua conta no Facebook e Twitter (apêndices A, B, C, D e E). A análise
dos resultados é efetuada confrontando as recomendações geradas utilizando os
dados sociais com as avaliações realizadas neste mesmo formulário.
1.5 Organização do Trabalho
Na seção 2, Revisão Bibliográfica, é feita uma contextualização das áreas
com a apresentação de conceitos relativos a sistemas de recomendação, Big Data e
redes sociais. Em seguida, são apresentados os trabalhos relacionados ao tema,
com diferentes abordagens utilizando redes sociais em sistemas de recomendação.
Neste capítulo observa-se como cada um desses tópicos se relacionam, comparamse diferentes técnicas utilizadas em sistemas de recomendação e mostra-se como
essas técnicas podem ser aplicadas levando-se em consideração os dados
extraídos de redes sociais e a resolução do problema cold-start.
A seção 3, Especificação do Sistema de Recomendação, apresenta os
detalhes em torno do sistema de recomendação proposto, com o intuito de prover
uma compreensão a cerca do seu escopo, características, arquitetura e
implementação,

como

algoritmos

de

recomendação

utilizados

empregadas na extração e transformação dos dados das redes sociais.

e

técnicas
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A seção 4, Experimento, expõe um experimento utilizado para demonstrar
como o sistema de recomendação proposto responde ao problema cold-start. Esta
seção apresenta o ambiente utilizado para o experimento, as amostras de dados
obtidas para esse estudo e quais serão as métricas utilizadas para avaliá-lo.
A seção 5, Análise dos Resultados, avalia o experimento realizado, as
dificuldades

enfrentadas

durante

sua

implementação,

a

avaliação

das

recomendações e sua adequação frente ao problema cold-start.
Na seção 6, Conclusões, é feita uma análise final do trabalho e sugestões
para trabalhos futuros.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1 Introdução
Neste capítulo, são apresentados os conceitos sobre sistemas de
recomendação, principais classificações, algoritmos, e problemas encontrados. Na
sequência são apresentados os conceitos sobre Big Data, redes sociais e alguns
esforços para resolução do problema conhecido como cold-start em sistemas de
recomendação, utilizando dados de usuários em redes sociais.
2.2 Sistemas de Recomendação
Sistemas de recomendação (SR) formam uma importante área de pesquisa
desde a aparição dos primeiros artigos sobre filtragem colaborativa na década de 90,
possuindo como raízes ciências cognitivas, teoria da aproximação, recuperação da
informação, mineração de dados, aprendizado de máquina, e também possuem
influências das ciências de administração e marketing. Muitas pesquisas foram
realizadas tanto na indústria quanto na academia para o desenvolvimento de novas
abordagens de sistemas de recomendação na última década (ADAMOVICIUS,
2005), (DRACHSLER et al., 2008) e (RICCI et al., 2005) . O interesse nessa área
continua alto devido à abundância de aplicações que proveem recomendações
personalizadas, por conteúdo e por serviço (AMATRIAIN, 2012), (AMATRIAIN,
2013), (ZHANG, 2013a) e (ZHANG, 2013b).
Segundo Ricci et al. (2011), o aumento da informação trouxe para o mundo
uma grande variedade de produtos e serviços, com diferentes níveis de qualidade,
tornando o processo de tomada de decisão sobre qual produto comprar ou qual
serviço utilizar uma tarefa árdua para o ser humano. Em resposta a esta dificuldade,
SR surgiram como forma de auxiliar pessoas no processo de tomada de decisão,
provendo sugestões de itens que mais satisfaçam determinado usuário.
Adamovicius (2005) salienta o princípio da recomendação como fruto de um
processo social, com influências dos elos sociais estabelecidos ao longo da
interação humana. Esse conceito é comprovado quando observada a evolução dos
SR como área de pesquisa, desde o surgimento da filtragem colaborativa até a
centralização do problema da personalização.
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Malone

et

al.

(1987)

forneceu

uma

visão

geral

de

sistemas

de

compartilhamento de informação inteligentes, definindo duas categorias principais:
sistemas de filtragem cognitiva, responsáveis por categorizar itens e usuários, para
realizar combinações inteligentes entre ambos; e sistemas de filtragem sociológica,
responsáveis por trabalhar nas relações pessoais e organizacionais dos indivíduos
em uma comunidade.
Os sistemas de filtragem colaborativa surgiram para solucionar problemas dos
primeiros sistemas de filtragem cognitiva, que realizavam busca de palavras-chave
em textos, com o intuito de encontrar itens considerados relevantes (KONSTAN,
2004). A filtragem colaborativa é classificada dentro da categoria de sistemas de
filtragem sociológica, e forma a base para as primeiras pesquisas sobre SR.
SR foram primeiramente definidos como sistemas que “ajudam pessoas a
realizarem escolhas baseadas na opinião de outras pessoas” (RESNICK et al.,
1994).

Shardanand e Maes (1995) definem que “filtragem de informação social

automatiza o processo de recomendação ‘boca-a-boca’: itens são recomendados
para um usuário baseado em valores atribuídos por outros usuários que possuem
gostos similares”. Para este trabalho, a definição adotada é de Burke (2002), que
define SR como “qualquer sistema que produz recomendações individualizadas
como saída ou tem o efeito de guiar o usuário de uma maneira personalizada para
objetos de seu interesse dentro de um grande espaço de possíveis possibilidades”.
A Tabela 1 provê uma visão geral das definições relevantes relacionadas a SR.
Na literatura, existe um consenso entre os principais autores, que classificam
três abordagens principais da área de SR (ADAMOVICIUS, 2005), (BURKE, 2007) e
(RICCI et al., 2011):
•

Recomendações Baseadas em Conteúdo: são recomendados itens similares
àqueles pelos quais o usuário mostrou preferência no passado.

•

Recomendações Colaborativas (ou filtragem colaborativa): são recomendados
itens que usuários com preferências similares ao usuário que recebe a
recomendação gostaram no passado.

•

Recomendações Híbridas: combina as duas técnicas anteriores na tentativa
de encontrar melhores resultados e solucionar problemas potenciais das
abordagens anteriores.
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Tabela 1 – Visão geral das definições relacionadas a sistemas de recomendação.
Ano
1992

Autor(es)
Goldberd et al.

1994

Resnick et al.

1995

Shardanand e
Maes

1999;
2001

Pennock e
Horvitz;
Goldberg et al.

2001

Schafer et al.

2002;
2011

Burke;
Lops et al.

2004

Konstan

2004

Herlocker et al.

2004

Deshpande e
Karypis

2005

Hung

2005

Schein et al.

2007

Smyth

2007

Burke

2010

Ekstrand et al.

Definição
“Filtragem colaborativa simplesmente significa que pessoas
colaboram para ajudar umas as outras registrando suas
reações.”
“Filtragem colaborativa ajuda pessoas a fazer escolhas baseada
na opinião de outras pessoas”.
“Filtragem de informação social automatiza o processo de
recomendação “boca-a-boca”: Itens são recomendados para um
usuário baseado em valores atribuídos por outras pessoas com
gostos similares.”
“O termo filtragem colaborativa descreve técnicas que utilizam as
preferências de um grupo de usuário para prever as preferências
de um novo usuário. Outros termos propostos são ‘Filtragem de
Informação Social’ e ‘Sistemas de Recomendação’.”
“Sistemas de recomendação utilizam o conhecimento – tanto
conhecimento disponibilizados quanto conhecimento minerado
do comportamento dos clientes – para guiar clientes na difícil
tarefa de localizar produtos de seu interesse.”
“...qualquer sistema que produz recomendações individualizadas
como saída ou tem o efeito de guiar o usuário de uma maneira
personalizada para objetos de seu interesse dentro de um
grande espaço de possíveis possibilidades.”
“Sistemas de recomendação utilizam as opiniões de membros de
uma comunidade para ajudar indivíduos dessa comunidade a
identificar informações ou produtos que possam ser
interessantes para eles ou relevantes para as suas
necessidades.”
“Sistemas de recomendação utilizam as opinião de uma
comunidade de usuários para ajudar indivíduos dessa
comunidade a identificar mais eficientemente conteúdo de seu
interesse a partir de um imenso conjunto de possibilidades”.
“Sistemas de recomendação – um filtro de informação
personalizado utilizado para prever quando um usuário vai se
interessar por um item ou identificar um conjunto de N itens que
podem ser de interesse do usuário.”
“Um sistema de recomendação personalizado pode prover
serviços 1-para-1 aos clientes baseados no comportamento dos
próprios clientes e inferência de outros usuários com
preferências similares. O objetivo é oferecer aos clientes o que
eles querem sem questionar explicitamente e capturar o
componente social da interação interpessoal.”
“Sistemas de recomendação sugerem itens do interesse do
usuário baseado nas preferências explicitas e implícitas,
preferências de outros usuários, e atributos do usuário e item.”
“Sistemas de recomendação tentam ajudar usuários a acessar
complexos espaços de informação.”
“Sistemas de recomendação são agentes de informação
personalizados que proveem recomendações: sugestões de
itens que podem ser utilizados por um usuário.”
“... opiniões de outros usuários podem ser selecionadas e
agregadas de tal forma que provem uma previsão razoável de
qual seria a preferência do usuário.”

Fonte: MANOUSELIS et al. (2012) .
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Além dessas classificações, algumas pesquisas (BURKE, 2007) (RICCI et al.,
2011) apontam novas abordagens na área. Burke (2002, 2007), por exemplo, propõe
três diferentes abordagens (além das três descritas anteriormente):
•

Recomendações Demográficas: classifica usuários de acordo com os dados
do seu perfil pessoal (ex.: sexo e idade), e realiza recomendações baseadas
nas classes demográficas que o usuário está inserido.

•

Recomendações Baseadas em Utilidade: realiza sugestões baseadas na
utilidade de cada item para um respectivo usuário. Essa utilidade é calculada
por meio de uma função construída pelo próprio usuário, que determina suas
preferências em um cadastro. Essa função cruza as informações fornecidas
pelo usuário com as características dos itens, incorporadas a outros fatores
que contribuem para a análise da utilidade. Isso pode ser visto tanto como
uma flexibilidade do sistema, como uma inconveniência, pois exige do usuário
um alto nível de interação.

•

Recomendações Baseadas em Conhecimento: Cada item possui uma
representação do conhecimento sobre como ele atinge uma necessidade
particular do usuário. Essa abordagem utiliza técnicas de sistemas baseados
em conhecimento (subárea de inteligência artificial) para usar o conhecimento
a respeito dos usuários e produtos na recomendação.
Ricci et al. (2011) destaca a abordagem baseada em comunidade:

•

Recomendações Baseadas em Comunidade: recomenda itens baseado nas
preferências de amigos do usuário em questão. Pessoas tendem a preferir
itens sugeridos por amigos ao invés de itens sugeridos por anônimos. Essa
observação, combinada com a crescente popularidade de redes sociais, gera
um enorme interesse em SR baseado em comunidade, também chamados de
SR Social (Social Recommender System).
Ma et al. (2011) e Oliveira et al. (2012) citam a abordagem baseada em
confiança:

•

Recomendações Baseadas em Confiança (trust-aware recommendations): SR
que utilizam uma relação de confiança estabelecida explicitamente entre os
usuários para realizar a recomendação. Essa abordagem possui a premissa
de que usuários preferem itens provindos de pessoas de sua confiança.
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Problemas

são

destacados

em

cada

uma

das

abordagens,

alguns

compartilhados, outros específicos. Como a abordagem colaborativa se baseia no
passado para determinar a similaridade dos usuários (ou itens), ela é altamente
eficaz quando existem informações suficientes sobre as preferências do usuário.
Entretanto enfrenta problemas quando novos usuários são criados, pois geralmente
não há qualquer histórico deles dentro do serviço de recomendação. Essa
dificuldade também pode ocorrer com usuários já cadastrados, pois muitas vezes
eles não realizam avaliações explícitas (ratings) naturalmente, por falta de tempo ou
paciência (RICCI et al., 2011). Esse problema de insuficiência de informação,
conhecido como cold-start, ocorre quando o sistema não possui eficiência nas
estimativas - e por isso não consegue realizar sugestões - até que um número
suficiente de avaliações seja realizado.
Cold-start transcende a abordagem colaborativa, e ocorre também na
abordagem baseada em conteúdo. Quando um novo usuário é cadastrado no
sistema, pode não existir qualquer informação que o associe a um produto (ex.:
clique) para que a recomendação seja processada (ADAMOVICIUS, 2005). Esses
problemas são clássicos na área devido à escassez de dados que se forma na
evolução do SR, já que a quantidade de itens existentes em um e-commerce é,
geralmente, muito maior do que a quantidade de avaliações (implícitas ou explicitas)
realizadas pelo usuário, gerando uma enorme lacuna nos dados.
Neste projeto pretende-se utilizar uma abordagem baseada em conteúdo,
com técnicas de recomendação fazendo uso de dados extraídos de redes sociais
para recomendar (ex.: postagens se assemelham a itens, e por meio das
características desses itens o sistema recomenda itens similares). Essas técnicas
são detalhadas na seção 2.2.1.
2.2.1 Técnicas e algoritmos utilizados na recomendação
Nas últimas décadas, com a crescente complexidade dos problemas a serem
tratados computacionalmente e do volume de dados gerados por diferentes setores,
áreas interdisciplinares como extração de conhecimento (também conhecido como
KDD - knowledge-discovery in databases) e mineração de dados (data mining)
surgiram com objetivos similares: realizar a análise e extração de informações
relevantes em diferentes fontes e grande volume de dados (KONONENKO, 2007).
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A área de mineração de dados avançou consideravelmente nos últimos anos,
graças ao avanço tecnológico que proporcionou o processamento e armazenamento
de dados de grande volume e variedade. Em particular, redes sociais são
consideradas essenciais para esta mudança, pois impulsionam a criação desses
dados (principalmente do tipo texto) gerados por diferentes usuários. Com isso,
esforços individuais em técnicas para extração de informação em tipos de dados
específicos, como mineração de texto (text mining), tornam-se relevantes para a
obtenção de resultados (AGGARWAL, 2012). Para este trabalho, a área considerada
para o processo de análise e extração de dados é mineração de dados, com um
detalhamento em técnicas de mineração de texto devido as características dos
dados extraídos nas redes sociais, detalhados na seção 4.3.
Algoritmos de aprendizado de máquina (AM), uma subárea da inteligência
artificial, são utilizados em mineração de dados como técnicas capazes de elaborar
hipóteses para a resolução de problemas. Em AM, algoritmos aprendem com a
experiência passada utilizando um princípio de inferência denominado indução, no
qual se obtêm conclusões genéricas a partir de um conjunto particular de exemplos.
Assim, baseando-se em dados que representam instâncias do problema a ser
resolvido, algoritmos de AM aprendem a induzir uma hipótese que representa a
solução deste problema. Os algoritmos de AM são divididos em duas categorias
principais (FACELI et al., 2011):
1. Supervisionado (ou Preditiva): encontrar uma hipótese a partir dos dados
de treinamento com atributos de entrada (características) e saída (rótulo)
conhecidos. O objetivo do algoritmo é determinar corretamente a classe de
novos exemplos ainda não rotulados. Possui duas subcategorias:
classificação e regressão.
2. Não supervisionado (ou Descritiva): a meta é explorar ou descrever um
conjunto de dados, sem conhecer os atributos de saída (rótulo). Possui
três subcategorias: agrupamento, associação e sumarização. Em
agrupamento, por exemplo, o algoritmo analisa os exemplos fornecidos e
determina grupos de objetos semelhantes.
A área de SR aplica técnicas de mineração de dados e AM como base para a
recomendação (ADAMOVICIUS, 2005) (RICCI et al. 2011). Amatriain (2011) propõe
uma visão geral das principais técnicas e algoritmos dentro do processo de
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mineração de dados aplicados em SR, dividindo-a em três etapas: (1) préprocessamento, (2) análise dos dados e (3) interpretação de resultados.
A etapa de pré-processamento está relacionada à limpeza, filtragem ou
transformação dos dados, preparando-os para os algoritmos executados na etapa
de análise de dados. Em particular, o autor aborda as técnicas de amostragem e
redução de dimensionalidade, devido à importância e ao papel de ambas na área de
SR.
Na etapa de análise de dados, os algoritmos de AM (principalmente de
classificação e agrupamento) são utilizados. Esta etapa é considerada a principal,
pois é neste momento que o item recomendado é, de alguma forma, selecionado.
Amatriain (2011) elenca os principais algoritmos utilizados em SR: k-Nearest
Neighbor Classifier (kNN), árvores de decisão, bayesian classifiers, redes neurais,
máquinas de vetores de suporte (SVM - Support Vector Machine) e k-means.
A Tabela 2 agrupa os algoritmos de mineração de dados e aprendizado de
máquina apresentados por Amatriain (2011), Adamovicius, (2005), Cacheda et al.
(2011) e Hu e Liu (2012) para as etapas de pré-processamento e análise de dados,
mostrando algumas aplicações dentro da área de SR.
É de interesse deste trabalho aplicar algoritmos utilizando os dados extraídos
de redes sociais para a resolução do problema cold-start. Como já mencionado,
apesar dos vários formatos de dados trafegados em redes sociais (ex.: imagem,
vídeo e áudio), o tipo texto ainda é o mais utilizado. Por consequência, algumas
técnicas de mineração de texto devem ser utilizadas em conjunto com os algoritmos
de AM (Tabela 2) para que a recomendação seja alcançada.
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Tabela 2 – Visão geral dos algoritmos utilizados em SR (continua).
Etapa

Aplicação em SR
As
distâncias
Euclidiean,
Minkowski e Mahalanobis
Euclidean Distance
são utilizadas para calcular a medida dos itens nos
Minkowski Distance
Determina a
algoritmos de agrupamento e classificação (ex.: kNN)
Medidas de
semelhança entre Mahalanobis Distance aplicados na etapa de análise de dados (AMATRIAIN,
Similaridade
duas entidades Similaridade de
2011).
Cossenos
(dados).
- Similaridade de Cossenos e Pearson Correlation são
utilizados para calcular a similaridade entre dois itens
Pearson Correlation
(HU; LIU, 2012) (AMATRIAIN, 2011).
- Random Sampling, Stratified Sampling, WR e LOO são
Seleciona um
Random Sampling
utilizados para: (1) diminuir o custo computacional; (2)
conjunto de dados Stratified Sampling
Pré-Processamento
criar um conjunto de dados para treinamento; (3) criar
relevantes em
de dados
Whithout
replacemente
um conjunto de dados de testes para avaliar o modelo
Amostragem
uma base de
(Relacionado com a
80/20 (WR)
ou configuração obtida na etapa de treinamento; (4)
dados
limpeza,
avaliação do feedback do usuário (AMATRIAIN, 2011)
considerada
Leace-one-out(LOO)
filtro ou transformação,
(CACHEDA, 2011).
grande.
preparando os dados
- SVD, PCA e MF podem encobrir relações vazias entre
para a os algoritmos de
Principal Component
usuários e itens, preparando os dados para o algoritmo
aprendizado de
Reduz a dimensão Analysis (PCA)
de AM na etapa de análise de dados, como por exemplo
máquina executados na
Redução de
de um conjunto de Matrix Factorization
auxiliando a formação da vizinhança para utilização da
etapa de análise)
Dimensionalidade
dados ou
(MF)
abordagem kNN (AMATRIAIN, 2011).
informações.
Singular Value
Decomposition (SVD)
- Denoinsing Approach é utilizado para obter uma
Denoising Approach
Remove efeitos
melhor precisão da informação na etapa da
indesejados nos
recomendação. Possui duas classificações aplicadas na
Denoising
dados,
recomendação: Malicious e Natural Noise. (AMATRIAIN,
maximizando sua
2011).
informação.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Método

Objetivo

Algoritmos/Técnicas
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Tabela 2 – Visão geral dos algoritmos utilizados em SR (conclusão).
Etapa

Método

Objetivo

Algoritmos/Técnicas
Nearest Neighbor
Classifier (kNN)
Árvores de decisão
Naive Bayes
Support Vector
Machines (SVM)

Análise de dados
(Relacionado com o
processamento e
aquisição de
informação para o
domínio do negócio)

Classificação

Agrupamento

Fonte: Elaborado pelo autor.

Determinar
corretamente a Artificial Neural
classe de novos Networks (ANN)
exemplos ainda
não rotulados
por meio de
exemplos
rotulados.

Analisa
exemplos e
determina
grupos de
objetos
semelhantes

k-Means

Aplicação em Sistemas de Recomendação
- KNN é uma das abordagens mais utilizadas em
filtragem colaborativa pois conceitualmente sua
definição é bem próxima do objetivo da abordagem.
Encontrar usuários com preferências similares é
equivalente a encontrar vizinhos para um usuário ou
item
(AMATRIAIN,
2011)
(CACHEDA,
2011)
(ADAMOVICIUS,2005).
- Árvores de decisão são utilizadas em SR para modelar
todas as variáveis envolvidas na preferência do usuário
(AMATRIAIN,2011).
- ANN é utilizado em SR em diferentes etapas, como
por exemplo identificando a entrada do fluxo de
recomendação ou classificar o item (AMATRIAIN, 2011).
- SVM pode ser utilizado em uma abordagem baseada
em
conteúdo,
para
classificar
produtos
de
características semelhantes utilizando vetores que
representam atributos em formato textual (HU; LIU,
2012) (AMATRIAIN, 2011)
- Naive Bayes é um modelo probabilístico utilizado tanto
na abordagem baseada em conteúdo como na
colaborativa. Assim como o SVM, é constantemente
utilizado para classificar produtos de características
semelhantes utilizando vetores que representam
atributos em formato textual (HU; LIU, 2012)
- k-Means é o algoritmo mais utilizado para
agrupamento em SR, usado principalmente para
aumentar a eficiência, agrupando os dados em um
conjunto semelhante, para que posteriormente seja
realizado operações apenas nos centroids desses
conjuntos (AMATRIAIN, 2011).
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Hu e Liu (2012) apresentam um método de mineração de texto em redes sociais
em três passos, ilustrado na Figura 1:
1. Processamento de texto: tem como objetivo trabalhar a entrada dos
documentos para deixá-los consistentes, facilitando sua representação. As
técnicas mais tradicionais utilizadas são stop word removal e stemming.
2. Representação do texto: a maneira mais comum de modelar documentos é
transformá-los em um bag-of-words (BOW), uma matriz esparsa onde cada
linha representa um documento e cada coluna representa um termo desse
documento. A representação de todos os documentos e seus respectivos
BOW contendo pesos de cada termo no documento é conhecido como Vector
Space Model (VSM), uma estrutura algébrica que pode ser utilizada como
entrada para os algoritmo de AM. A técnica mais comum utilizada para pesar
os termos é o Term Frequency / Inverse Document Frequency (TF-IDF).
3. Descoberta de conhecimento: quando o texto é transformado em um vetor
numérico, é possível aplicar algoritmos de AM - como classificação e
agrupamento - e métodos de mineração de dados para, por exemplo,
encontrar a similaridade entre textos.
Figura 1 – Modelo tradicional para mineração de texto em redes sociais.

TEXTO
ORIGINAL
Twitter
Facebook

1- PROCESSAMENTO
Stop Words Removal
Stemming
Tokenization

2 -REPRESENTAÇÃO
Vector Space Model
Bag of Words
TF-IDF

3 - DESCOBERTA DE
CONHECIMENTO
AM Classificação
AM Agrupamento

Fonte: Hu e Liu (2012).

No SR proposto, baseando-se nas pesquisas de Amatriain (2012, 2013),
Aggarwal (2012), Hu e Liu (2012) e Zhang (2013a, 2013b), são utilizadas as técnicas
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stop word removal e stemming, TF-IDF, Similaridade de Cossenos e classificadores
de AM, detalhadas respectivamente nas seções 2.2.1.1, 2.2.1.2, 2.2.1.3 e 2.2.1.4.
2.2.1.1 Stop Word Removal e Stemming
Stop word removal elimina palavras consideradas sem sentido ou genéricas
utilizando uma lista de palavras. Esta lista deve variar de acordo com o idioma e
objetivo (HU; LIU, 2012).
Stemming reduz a variação ou derivação de palavras, baseada em sua raiz.
Por exemplo: “assistir”, “assistindo”, “assistido” são representadas por “assistir”,
então as palavras com várias formas podem ser consideradas iguais (HU; LIU,
2012).
Pretende-se utilizar Stop Word Removal e Stemming na etapa de
processamento dos documentos, tanto dos dados sociais quanto das características
do produtos com o intuito de preparar os dados para as etapas posteriores. Ambas
são amplamente utilizadas com o mesmo objetivo por outros autores (HU; LIU, 2012)
(ZHANG, 2013a) e (ZHANG, 2013b).
2.2.1.2 TF-IDF
TF-IDF tem como objetivo expressar a importância do termo (palavra) dentro
de um conjunto de documentos. A importância do termo aumenta a medida que ele
aparece dentro de um documento, mas diminui caso o termo se repita diversas
vezes em vários documentos do conjunto. Consequentemente, considera-se
importante termos que são palavras-chave e aparecem com frequência no
documento (ex.: termo “MacBook” em um produto) e penaliza os termos que
aparecem em diversos documentos do conjunto (ex.: termo “RAM” em um conjunto
de produtos da categoria notebook em que o produto “MacBook” está inserido)
(LOPS et al., 2011), (HU; LIU, 2012), (ADAMOVICIUS, 2005).
TF (term frequency) calcula a frequência de um termo em um documento. IDF
(inverse document frequency) mensura a importância do termo dentro do conjunto
de documentos (também conhecido como corpus). Através de TF-IDF atribui-se um
peso menor aos termos frequentes e então valoriza-se os termos raros.
A representação do TF-IDF de um conjunto de documentos pode ser
expresso por Vector Space Model (VSM), um espaço multidimensional em que cada
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documento é representado como um vetor de termos contendo pesos, e cada peso
indica a relação entre o documento e o termo.
Neste trabalho, pretende-se utilizar TF-IDF para calcular a frequência de
termos da base de produtos e dados sociais. Esta técnica é aplicada logo após a
preparação dos dados utilizando stemming e stop word removal, com cada produto
ou post sendo considerado um documento dentro do corpus. Lops et al. (2011)
coloca TF-IDF como a técnica mais comum para a representação de um conjunto de
documentos.
2.2.1.3 Similaridade de Cossenos
A similaridade de cossenos entre dois vetores (ou dois documentos em um
espaço vetorial) é uma medida que calcula o cosseno do ângulo entre eles. Vetores
que apontam para a mesma direção, com o ângulo entre eles próximo a 0° e
cosseno do ângulo próximo de 1, possuem similaridade de aproximadamente 100%
(Figura 2a, representando vetores paralelos). Vetores com ângulo entre eles próximo
a 90° e cosseno do ângulo próximo a 0 possuem similaridade próxima a 0% (Figura
2b, representando vetores ortogonais), enquanto vetores com ângulo entre eles
próximo a 180° e cosseno do ângulo próximo a -1 possuem similaridade de 0%
(Figura 2c, representando vetores opostos) (AMATRIAIN, 2011), (ADAMOVICIUS,
2005).
Figura 2 – Exemplos de similaridade de cossenos

(a) Vetores paralelos, cosseno
do ângulo próximo de 1

Fonte: Elaborado pelo autor.
Em

(b) Vetores ortogonais,
cosseno do ângulo
próximo de 0

(c) Vetores opostos, cosseno
do ângulo próximo de -1

classificação de texto, similaridade de cossenos mede a similaridade

entre duas cadeias de caracteres utilizando VSM. Em conjunto com TF-IDF, esta
função é utilizada para calcular a similaridade entre documentos (LOPS et al., 2011),
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(HU; LIU, 2012).
Neste trabalho, pretende-se utilizar a similaridade de cossenos para mensurar
a similaridade entre produtos e dados sociais com o intuito de encontrar qual é o
produto que mais se assemelha a postagem do usuário.
2.2.1.4 Classificadores
Neste trabalho, pretende-se treinar a base de produtos utilizando SVM, Naive
Bayes e Árvores de decisão, com o objetivo de avaliar qual desses obtém mais
assertividade ao classificar a categoria de um dado social e associá-lo a um conjunto
de produtos que possuem termos semelhantes (ex.: postagem sobre futebol deve se
assemelhar a classe com produtos desta categoria).
2.2.1.4.1 SVM
Algoritmo de AM do tipo classificador (supervisionado), as máquinas de
vetores

de

suporte

(SVM

-

Support

Vector

Machine)

(SHAWE-TAYLOR;

CRISTIANINI, 2000) recebem grande atenção da comunidade, atingindo resultados
importantes em diversos domínios, com destaque na categorização de textos
(FACELI et al., 2011), (AMATRIAIN, 2011), (JOAQUINS, 2002).
SVM surgiu pelo emprego dos resultados fornecidos pela teoria do
aprendizado estatístico (TAE) (VAPNIK, 1995), que estabelece uma série de
princípios para a obtenção de um classificador com boa capacidade de
generalização. Originalmente, a formulação do SVM lida com problemas linearmente
separáveis, com o intuito de encontrar um plano linear (denominado hiperplano) que
sapara os dados com uma margem maximizada. A Figura 3 mostra duas possíveis
fronteiras que separam corretamente a mesma classe de elementos. Cada fronteira
possui uma margem associada indicando a distância entre as fronteiras. A lógica por
traz do SVM é que quanto maior a distância entre as fronteiras (margem
maximizada) menos provável é a chance de classificar um item erroneamente no
futuro (AMATRIAIN, 2011).
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Figura 3 – Exemplo de espaço linearmente separável utilizando SVM com a margem
maximizada.

Fonte: Amatriain (2011).
Em situações reais, é difícil encontrar aplicações cujos dados sejam
linearmente separáveis (Figura 4). Isso se deve a diversos fatores, como presença
de ruídos ou a origem do problema, que pode ser não linear. Apesar dessa
limitação, o SVM com margem maximizada (também conhecido como SVM com
margens rígidas) apresenta propriedades importantes para a concepção de outros
tipos de SVM (FACELI et al. 2011).
Figura 4 – Exemplo de espaço não linearmente separável.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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A formulação do SVM foi posteriormente estendida para SVM com margens
suaves (soft margin), com o objetivo de definir fronteiras lineares sobre conjuntos de
dados mais gerais (FACELI et al. 2011). O SVM com margens suaves permite que
alguns objetos, conhecidos como variáveis de folga, possam violar as restrições
impostas no cálculo original. Com isso, são ignorados possíveis ruídos que
atrapalhariam a separação dos conjuntos (Figura 5) (FACELI et al. 2011)
(AMATRIAIN, 2011).
Figura 5 - Exemplo de SVM com margens suaves (variáveis de folga v1 e v2).

Fonte: Elaborado pelo autor.
Os SVMs apresentados são eficazes na classificação de conjuntos de dados
linearmente separáveis ou com a presença de alguns ruídos. Porém, há casos em
que não é possível dividir satisfatoriamente os dados de treinamento por um
hiperplano (Figura 6a). Para isso, os SVMs não lineares lidam com problemas
mapeando o conjunto de treinamento de seu espaço original, referenciado como
entradas, para um novo espaço de maior dimensão, denominado espaço de
características (feature space). A escolha apropriada no espaço de características
faz com que o conjunto de treinamento mapeado possa ser linearmente separável
(Figura 6b) (FACELI et al., 2011).
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Figura 6 – Exemplos de dados não linearmente separáveis transformados para espaço
de características.

(a) Exemplo de dados não linearmente
separáveis por SVM com margem suave

(b) Exemplo de transformação realizada no
conjunto de dados não linear da Figura 5a
para espaço de características linearmente
separável.

Fonte: Elaborado pelo autor.
2.2.1.4.2 Naive Bayes
Algoritmo de AM do tipo probabilístico (supervisionado), o classificador Naive
Bayes (NB) aplica o Teorema de Bayes, que fornece uma maneira de calcular a
probabilidade de um evento ou de um objeto pertencer a uma classe utilizando as
probabilidades a priori e a posteriori. A probabilidade a priori utiliza informações que
cada indivíduo traz consigo de experiências passadas. Já a probabilidade a
posteriori é obtida na medida que experimentos são realizados e novos dados são
coletados. Assim, as probabilidades associadas a um evento são definidas
previamente e atualizadas na medida em que se recebem novas informações,
fornecendo uma abordagem probabilística para aprendizagem (FACELI et al., 2011).
Faceli et al. (2011) exemplifica como métodos probabilísticos podem ser
utilizados em AM utilizando o seguinte cenário (Figura 7): a probabilidade de
observar alguém com uma dada doença é 8%. Existe um teste para diagnóstico
dessa doença, cujo resultado possui um grau de incerteza. É sabido que em 75%
dos casos em que o resultado do teste foi positivo, a doença foi confirmada e que
em 96% em que o resultado do teste foi negativo, o paciente não tinha a doença. A
doença pode ser vista como uma variável aleatória com dois valores: presente e
ausente. O resultado do teste também tem dois possíveis resultados: positivo ou
negativo.
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Figura 7 – Modelo probabilístico gráfico para representar a informação no problema
médico.

Fonte: FACELI et al. (2011).
Sendo assim, é possível calcular as probabilidades a priori para a variável
teste para predizer se um paciente está doente, e então atualizar uma hipótese
inicial para gerar outra (probabilidade a posteriori) que engloba tanto a o resultado
anterior quanto o resultado do teste. A probabilidade a posteriori torna-se
automaticamente a probabilidade a priori para testes subsequentes.
Os classificadores Bayesianos calculam a classe mais provável de uma
determinada amostra, ou seja, a classe que obteve a maior dessas probabilidades.
Segundo Buntine (1994), o classificador Bayesiano é denominado ingênuo (naive)
por se sustentar em dois pressupostos: (1) os atributos preditivos são
condicionalmente independentes da classe e (2) nenhum atributo oculto ou
subtendido influencia o processo de predição. Este pressuposto é chamado de
independência condicional de classe e simplificam sensivelmente as computações
envolvidas.
NB tem sido amplamente estudado desde o surgimento das primeiras
pesquisas na década de 50 na área de pesquisa Recuperação de Informação (ou
Text Retrieval) (RUSSELL; NORVIG, 2005). O método continua popular em AM para
agrupar documentos texto, já que apresenta resultados relevantes neste problema,
principalmente atuando em conjunto qual TF-IDF, com a frequência de termos como
características (RENNIE et al., 2003).
Existem dois modelos de classificadores NB, que podem ser aplicados na
classificação de textos da seguinte maneira: (1) modelo binário, que representa um
documento através de um vetor binário, indicando a não-ocorrência de algum
atributo com o valor 0 e representando o mínimo de uma ocorrência com o valor 1.
(2) modelo multinominal, que assume que o documento é representado por um vetor
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de valores inteiros, caracterizando o peso de cada termo no documento (RENNIE et
al., 2003). Neste trabalho, é utilizado o modelo multinominal.
2.2.1.4.3 Árvores de decisão
Árvores de decisão (decision tree) é um classificador supervisionado cuja
ideia básica é dividir problemas complexos em problemas mais simples, e pra cada
subproblema é aplicada a mesma estratégia recursivamente (também conhecida
como estratégia dividir para conquistar). Formalmente, uma árvore de decisão é um
grafo acíclico direcionado em que cada nó ou é um nó de divisão, com dois ou mais
sucessores, ou um nó folha. Um nó de divisão contém um teste condicional baseado
nos valores de um atributo do modelo (ex.: idade > 18) enquanto um nó folha está
associado a uma classe (FACELI et al., 2011).
A Figura 8 é uma representação de uma árvore de decisão e a divisão
correspondente no espaço definido pelos atributos x1 e x2. Cada nó de decisão
contem um teste num atributo. Cada ramo descendente corresponde a um possível
valor deste atributo. Cada Folha está associada a uma classe. Cada percurso na
árvore (da raiz à folha) corresponde a uma regra de classificação.
Figura 8 – Árvore de decisão e as regiões de decisão no espaço de objetos.

Fonte: FACELI et al. (2011).
Faceli et al. (2011) classifica o algoritmo que constrói a árvore de decisão
como simplista. De maneira resumida, é possível dividi-lo nos passos a seguir:
1. Escolher um atributo.
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2. Estender a árvore adicionando um ramo para cada valor do atributo.
3. Passar os exemplos para as folhas (tendo em conta o valor do atributo
escolhido).
4. Para cada folha:
a. Se todos os exemplos são da mesma classe, associar essa classe à
folha.
b. Senão repetir os passos 1 a 4
Um dos principais aspectos da árvore de decisão é escolha dos atributos
(RUSSELL; NORVIG, 2005). O algoritmo mais conhecido para a escolha do melhor
atributo é o ID3 (Itherative Dichotomiser 3) criado por Ross Quinlan (QUINLAN,
1986), que é baseado em conceitos de teoria da informação, principalmente ganho
de informação e entropia. Entropia é uma medida de aleatoriedade (impureza) de
uma variável, que em árvores de decisão é utilizada para estimar a aleatoriedade da
variável em predizer a classe. Neste sentido, a construção de uma árvore de decisão
é guiada pelo objetivo de diminuir a entropia, ou seja, a aleatoriedade (dificuldade de
previsão) da variável que define as classes (ROKACK; MAIMON, 2014).
Em classificação de texto, cada nó interno da árvore representa uma decisão
sobre a presença ou não de um termo em um documento e cada folha representa
uma classe, que é o retorno do classificador. Neste caso, o ID3 divide o conjunto de
treinamento iterativamente escolhendo o termo que resulte no maior ganho de
informação.
2.3 Informação Social na web
Fan e Bifet (2012) evidenciam em seu estudo o crescimento exponencial dos
dados na web. Os dados gerados atualmente estão na ordem de zettabytes, e
crescem aproximadamente 40% por ano. Os principais exemplos apontados na
pesquisa são:
1. As páginas indexadas pelo Google, que eram de aproximadamente 1
milhão em 1998, rapidamente atingiram 1 bilhão em 2000 e ultrapassaram
a barreira do 1 trilhão em 2008.
2. As consultas realizadas no Google, que chegam a 1 bilhão por dia.
3. As postagens no Twitter, que somam 250 milhões de “tweets” por dia.
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4. As atualizações no Facebook, que chegam a mais de 800 milhões
diariamente.
5. O YouTube, que obtém mais de 4 bilhões de visualizações de vídeos por
dia.
Segundo Fan e Bifet (2012), essa rápida expansão foi acelerada devido ao
aumento da aceitação dos usuários das redes sociais, como Facebook, Twitter,
YouTube e Linkedin - que permitem aos usuários criarem conteúdos livremente e
consequentemente amplificar o já enorme volume da web -

e aos dispositivos

móveis, como smarthphones e tablets - que potencializaram a geração de dados e
troca de informação em tempo real. Essa explosão de dados expõem uma nova
realidade, denominada Big Data.
Big Data é o termo dado a um conjunto de dados cujo tamanho, complexidade
e dinamismo é tal que não podem ser capturados, armazenados, gerenciados ou
analisados por ferramentas convencionais (ex.: sistemas de gerenciamento de
bancos de dados relacionais). Trata-se de muitos petabytes de dados (estruturados
e não-estruturados) gerados diariamente, incluindo textos, planilhas, vídeos, áudios
e imagens (SINGH, 2012). Ou seja, necessita-se de um conjunto de soluções
tecnológicas capazes de lidar com essa imensa gama de dados estruturados e nãoestruturados na velocidade desejada pelo negócio.
Na literatura, diversos autores (FAN e BIFET, 2012), (SINGH, 2012 LIN E
RYABOY, 2012) abordam as três dimensões de Big Data, conhecidas como os “3
V’s”: volume, variedade e velocidade. Laney (2001) foi o primeiro que definiu esse
conceito:
•

Volume: o tamanho dos dados (terabytes, petabytes e zettabytes), que
continuam a crescer.

•

Variedade: a diversidade de fontes e tipos de dados, estruturados (ex.: banco
de dados), e não estruturados (ex.: texto, áudio, sensores, grafos, vídeo, post,
arquivos de log).

•

Velocidade: para agregar valor ao negócio, é necessário o processamento de
uma quantidade imensa de dados por um período curto de tempo (muitas
vezes em tempo real).
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Neste trabalho abordar-se parcialmente as dimensões velocidade e variedade
de Big Data: (i) velocidade: o processamento da recomendação utilizando redes
sociais deve ser realizado enquanto o usuário acessa o e-commerce. Considera-se a
abordagem parcial, pois neste trabalho não está previsto o teste do ambiente em
condição de estresse, com um número maior de dados envolvidos, ou com múltiplos
usuários acessando o sistema. (ii) variedade: redes sociais constituem numa fonte
de dados não estruturados, além disso Twitter e Facebook são fontes de dados
externas à aplicação e com estruturações diferentes de postagens.

Contudo, a

abordagem é limitada, pois utiliza-se apenas o formato textual, ignorando outros
formatos como áudios, vídeos e imagens.
2.3.1 Redes Sociais
Rede social é uma estrutura composta por indivíduos conectados por algum
tipo de vínculo, como: amizade, parentesco, carreira profissional e/ou interesses em
comum. Embora tão antigo quanto a própria humanidade, novas formas de interação
e relacionamentos surgiram durante a evolução do homem, tornando as redes
sociais um assunto atual (ALBALOOSHI et al., 2012). Recentemente, as redes
sociais online como Facebook, Twiiter, Google+, LinkedIn, e Foursquare, se
tornaram extremamente populares em todo o mundo. Pessoas acessam utilizando
desktops tradicionais, notebooks, e dispositivos móveis, como smarthphones e
tablets, com o intuito de se conectarem, se expressarem, trocar mensagens e dividir
conteúdos (JIN et al., 2013).
O crescimento exponencial do uso das redes sociais nos últimos anos é uma
realidade (MARK et al., 2014) (GARCIA et al., 2013) (JIN et al., 2013) (ALBALOOSHI
et al., 2012) (JOSHI e KUO, 2011) (PATSAKIS et al., 2009) (VISWANATH et al.,
2009). As Tabelas 3 e 4 apresentam o número de usuários nas principais redes
sociais para os anos de 2008 (Patsakis et al., 2009) e 2012 (Jin et al., 2012). As
tabelas mostram que um espaço de 4 anos pode ser considerado grande do ponto
de vista do uso de redes sociais, pois como pode ser observado, a configuração
muda significativamente: a classificação em termos de números de usuários oscila
consideravelmente (ex. facebook e linkedin), algumas deixam de existir, e outras
adquirem um maior destaque.
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Conforme comentado anteriormente, o aumento vertiginoso de usuários nas
redes sociais é um dos principais fatores da era do Big Data. O Facebook, principal
rede social da atualidade, cresceu 20 vezes em número de usuários de 2008 para
2012 (Tabela 3 e Tabela 4). Esse confronto também expõe o dinamismo desses
sistemas, que em pouco mais de quatro anos, tiveram que lidar com usuários
migrando e experimentando diferentes abordagens. Garcia et al. (2013) expõe esse
fato, destacando que a rede social Friendster, considerada pioneira no gênero,
entrou em declínio, sendo descontinuada em 2011 e hoje atua apenas como uma
plataforma de jogos. Os autores salientam o sucesso atingido pelo Facebook,
apontando como o mais sólido até o presente momento, fato que também é
constatado por Ibrahim et al. (2012).

Segundo este último,

o Facebook está

disponível em mais de 70 línguas, e em dezembro de 2011 realizava 483 milhões de
atividades por dia, sendo que 425 milhões de atividades no mês eram de
dispositivos móveis.
Tabela 3 – No. de usuários das dez redes sociais mais populosas em 2008.

Rede Social

No. de usuários

Myspace

57.7 milhões (Abril de 2008)

Facebook

22.5 milhões (Abril de 2008)

Classmates on line

14.5 milhões (Abril de 2008)

Linkedin

8.6 milhões (Abril de 2008)

Windows Live Spaces

7.8 milhões (Abril de 2008)

AOL Hometown

6.3 milhões (Abril de 2008)

Reunion.com

6 milhões (Abril de 2008)

Club Penguin

3.8 milhões (Abril de 2008)

Buzznet.com

3.2 milhões (Abril de 2008)

Imeem

2.8 milhões (Abril de 2008)

Fonte: PATSAKIS et al. (2009).
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Tabela 4 – No. de usuários das cinco redes sociais mais populosas em 2012.

Rede Social

No. de usuários

Facebook

1.01 bilhões (Outubro de 2012)

Twitter

500 milhões (Abril de 2012)

Google +

400 milhões (Setembro de 2012)

Linkedin

175 milhões (Junho de 2012)

Foursquare

25 milhões (Setembro de 2012)

Fonte: JIN et al. (2013).
Neste trabalho, é adotado Facebook e Twitter como rede social, devido ao
número de usuários e estabilidade apontada pelos autores (IBRAHIM et al., 2012)
(GARCIA et al., 2013).
O principal dilema de uma rede social é como prover a segurança e
privacidade aos usuários, que costumam compartilhar dados pessoais sem a plena
consciência das consequências. Nesta perspectiva, o sistema pode ser tratado como
um grafo manipulável, que possibilita o resguardo de informações privadas. Por
outro lado, as redes sociais também são empresas que precisam gerar receitas,
angariar parceiros e realizar propagandas, e para isso disponibilizam e
comercializam esses dados privados. Esse fato gera um sensível trade-off entre os
aspectos de segurança e privacidade do usuário e a liberação dos dados. Prover
esse serviço de maneira balanceada é um desafio, que cresce proporcionalmente ao
tamanho e complexidade dos dados (JOSHI e KUO, 2011).
Os dados disponibilizados podem ser vantajosos tanto para empresas, com o
intuito de conhecer, atrair e prestar melhores serviços aos seus clientes, quanto para
criminosos, que utilizam as informações sociais para realizarem fraudes na internet,
bem como no mundo não virtual. Ibrahim et al. (2012) realizou um estudo sobre as
configurações de privacidade disponíveis para o usuário dentro do Facebook. Cada
rede social possui sua abordagem particular para lidar com a privacidade do usuário.
O Twitter, por exemplo, expõe abertamente todas as postagens realizadas. Já o
linkedin possui limitação de acesso de acordo com a conta do usuário (que pode ser
premium, deixando de ser gratuita) e relacionamento. Segundo os autores, o
Facebook é uma rede social com um ambiente seguro para compartilhamento de
informação e socialização, pois possui uma interface completa de configuração para
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o usuário não se expor. Essa interface transmite confiança ao usuário, permitindo-o
ajustar quais conteúdo e compartilhamentos serão expostos.
Este trabalho não aborda a privacidade e segurança das redes sociais,
entretanto para possibilitar a extração dos dados do Facebook, é necessário
compreender como ele lida com esses elementos para definição das informações
que podem ser extraídas e qual sua relevância para o sistema de recomendação.
Yang e Brown (2012) definem o Facebook como um sistema que opera tanto
como um site pessoal, quanto como uma comunidade de usuários, com funções que
facilitam suas interações. Para entender o seu funcionamento é importante
compreender alguns conceitos internos, como: a “linha do tempo”, compartilhamento
de postagens e “curtidas”. Dentro do Facebook, toda ação do usuário pode ser
exposta para sua rede de amigos, que por sua vez podem visualizar em uma “linha
do tempo” todas essas ações. Uma ação comum do usuário é a postagem em seu
mural, que pode ser desde um texto simples, uma foto ou um link. Ao navegar em
sua “linha do tempo”, o usuário tem a opção de compartilhar alguma ação que
considera conveniente por meio do botão “compartilhar”, expondo aquela ação em
seu mural, ou utilizar o botão “curtir” para mostrar uma opinião positiva sobre uma
postagem.
Cada usuário possui um site pessoal, que tem todas as informações de seu
perfil como dados demográficos (ex.: idade e gênero), informações pessoais (ex.:
estado civil), álbuns de fotos e um mural contendo todas as postagens,
compartilhamentos e “curtidas”. Além disso, empresas podem criar páginas públicas,
com interação semelhante a de um usuário. Um usuário não possui relacionamento
direto com a empresa, mas em contrapartida, possui a opção de “curtir” a página,
recebendo em sua linha do tempo todas as modificações realizadas pelo
administrador da página da empresa.
Além dessas, o Facebook possui funcionalidades como: troca de mensagens
(chat) para todos as amizades diretas, aplicações e jogos em geral.
Outro fator apontado como primordial para o sucesso do Facebook é a
disponibilização de uma API (Application Programming Interface) para que outros
sistemas se integrem à rede social, com o intuito de torná-la cada vez mais popular.
Essa API é constantemente utilizada por outros sistemas no momento do cadastro
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do usuário, onde tem-se a opção “Cadastrar utilizando o Facebook”. Com isso, o
usuário não precisa preencher um formulário com seus dados (ex.: nome, data de
nascimento, etc.), bastando sua confirmação para que o sistema correspondente
recupere, a partir do Facebook, seus dados. Geralmente, a solicitação de
recuperação de dados é limitada aos dados demográficos e nome. Entretanto, é
possível que mais dados sejam solicitados, sendo de responsabilidade do usuário o
julgamento da liberação ou não.
Para Yang e Brown (2012), a postagem no mural é uma das ações mais
comuns realizadas pelos usuários. Viswanath et al. (2009) realizaram um
experimento na rede social entre janeiro de 2007 e janeiro de 2009, no qual
capturaram dados de 90.269 usuários e suas 3.646.662 ações.

Apenas 66,7%

desses usuários (60.290) liberaram o acesso ao seu perfil, possibilitando a extração
de 1.545.686 interações. Dessas interações, 54,22% (838.092) foram postagens em
murais. A Figura 9 apresenta o número de postagens realizadas por mês. Observase um aumento no número de postagens à medida que a rede social se torna mais
popular e com maior número de usuários (Tabela 3 e Tabela 4).
A idealização deste projeto parte da integração de um e-commerce e a rede
social Facebook por meio da API fornecida pela própria rede. A partir dessa
interação, o SR proposto obtêm as credenciais para minerar os dados sociais do
usuário na rede social.
Figura 9 – Número de postagens em murais por mês.

Fonte: VISWANATH et al. (2009).
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2.4 Tecnologia Big Data
Segundo Fan e Bifet (2012), Big Data foi mencionado pela primeira vez em
1998, durante uma apresentação realizada na empresa Silicon Graphics, Inc. (SGI)
por John Mashey, com o título “Big Data e a próxima onda da InfraStress”
(DIEBOLD, 2012). Posteriormente, ainda 1998, o termo Big Data foi utilizado no livro
“Predictive data mining: a practical guide” dos autores Weiss e Indorkhya (WEISS e
INDURKHYA, 1998), constatando a relação estreita com a área de mineração de
dados. O provável primeiro artigo acadêmico, “Big Data, Dynamic Factor Models for
Macroeconomic Measurement and Forecasting” de Diebold, surgiu mais tarde, em
2000 (DIEBOLD, 2000).
Fan e Bifet (2012) apontam alguns artigos considerados na época como o
estado da arte de Big Data. Dentre eles, está o estudo realizado por Amatriain
(2012) - aprofundado no item 2.5 - e o artigo de Lin e Ryaboy (2012), que expõe a
plataforma de análise de dados existente no Twitter. Neste pesquisa, os autores
fazem uma analogia entre a análise de dados em Big Data e a análise de dados em
Business Intelligence existente desde a década de 90, afirmando que a ideia de que
uma empresa deve guardar e explorar os dados para gerar diferentes perspectivas
não é, obviamente, nova. Os autores apresentam Big Data como uma evolução que
simplesmente repagina o que as empresas já fazem, com novas técnicas e
abordagens.
Rios e Diguez (2014) confirmam essa tendência, apresentando uma
infraestrutura Big Data para análise de dados gerados por uma rede de sensores
wireless. Os autores investigam abordagens e aplicam tecnologias para atender ao
processamento e armazenamento da grande quantidade de dados gerados pelos
sensores, apresentando uma infraestrutura capaz de atender a esta demanda de
processamento em tempo real. Com tecnologias semelhantes, Lin e Ryaboy (2012)
difundem o ambiente utilizado pelo Twitter na sua plataforma de análise de dados,
que processa aproximadamente 100 terabytes de dados por dia.
Os ambientes apresentados por Rios e Diguez (2014) e Lin e Ryaboy (2012),
além da pesquisa de Fan e Bifet (2012), apontaram como tecnologia principal de um
ambiente Big Data o sistema de código aberto Apache Hadoop, criado pela empresa
Yahoo em 2006 e mantido pela Apache Software Foundation. O principal objetivo
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por traz do seu desenvolvimento foi prover um ambiente de computação paralela
escalável e tolerante a falhas com alta disponibilidade. O Hadoop permite o
processamento distribuído de uma grande quantidade de dados montado com
máquinas em cluster que possuem configuração de hardware convencional utilizada
em soluções para a web (RIOZ; DIGUEZ, 2014). A principal característica de um
cluster Hadoop é o aproveitamento de todos os recursos do cluster (memória RAM,
CPU, capacidade de disco, etc.) de maneira compartilhada, com o processamento
da requisição sendo executado por todas as máquinas paralelamente e com o
armazenamento distribuído dos dados.
Além do Apache Hadoop, outras tecnologias são consideradas importantes
para ambientes Big Data. Fan e Bifet (2012) apontam as seguintes:
•

R, uma linguagem de programação de código aberto para computação
estatística. O projeto de R foi iniciado em 1993 pela University of
Auckland, Nova Zelândia, com o objetivo de realizar análises estatísticas
em um grande volume de dados.

•

Storm, sistema para processamento distribuído e intensivo de dados por
streaming, criado pelo Twitter.

•

Kafka, serviço de mensageria de código aberto que é capaz de processar
milhares de clientes utilizando commodities servers.

Para atender a alta demanda e volatilidade de um ambiente Big Data, Bakshi
(2012) destaca a importância e utilização dos conceitos relacionados a computação
na nuvem (cloud computing) como infraestrutura para hospedar aplicações Big Data.
Com isso, empresas que apresentam soluções de infraestrutura como serviço (IaaS
– Infrastructure as a Service), se tornam fortes candidatas em receber produtos
gerados para o Big Data.
Neste projeto, pretende-se utilizar a tecnologia Apache Hadoop hospedado
em uma infraestrutura criada por meio de IaaS para processamento e
armazenamento da recomendação. Com o Hadoop pretende-se atingir um tempo de
processamento condizente para a resolução do problema cold-start, além de
construir um sistema de recomendação escalável que se adeque a uma variedade
de massa de dados. Maiores detalhes da tecnologia empregada para a solução
adotada são apresentados no capítulo 3.
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2.5 Trabalhos Relacionados
Um estudo realizado por Amatriain (2012) discorre sobre os principais
métodos de mineração de dados e aprendizado de máquina utilizados no Netflix. De
acordo com os estudos, popularidade é oposto da personalização, pois recomendar
um

filme

simplesmente

porque

outros

assistiram,

significa

produzir

itens

semelhantes para todos os membros. Portanto, o Netflix optou por criar uma função
guiado pelo uso de seu usuário que, usando conceitos de AM, faz deduções com
base em exemplos positivos e negativos dos dados históricos, deixando

um

algoritmo aprender os pesos e atingir o objetivo (conhecido como “learning to rank“)
Toda essa experiência levou à proposta do Netflix Prize, em 2006,
competição de mineração de dados e AM para predição de avaliação de filmes. Em
1 ano de competição, houve o ganho no desempenho da recomendação de 8.43%
com a combinação de 107 algoritmos, sendo os dois com maior desempenho Matrix
Factorization (MF) e Restricted Bolzman Machines (RBM). Root mean square error
(RMSE) foi a métrica de avaliação adotada na competição.
Segundo Amatriain (2012), a abundância de fonte de dados, métricas e
experimentos permitiu ao Netflix não apenas melhorar os algoritmos de
recomendação, mas também a abordagem utilizada na prestação de serviço. Hoje, a
recomendação dentro da empresa segue três regras básicas: (1) personalização
começa na homepage, em qualquer dispositivo; (2) uma página consiste em grupos
de itens (vídeos, por exemplo) arranjados em linhas horizontais; (3) cada linha tem
um título que transmite o conteúdo dos itens na linha.
Atualmente, o Netflix utiliza dados minerados da rede social Facebook para
recomendação, apresentando não só os filmes preferidos dos amigos como também
o que eles assistiram recentemente (Figura 10). O autor cita as redes sociais como
uma nova fonte de dados para SR, e a tendência das empresas é se aprofundarem
cada vez mais na vida social de seus usuários.
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Figura 10 – Recomendações sociais realizadas pelo Netflix.

Fonte: AMATRIAIN (2012).
Amatriain (2012) aponta algumas utilizações para a informação social em SR,
como por exemplo, uma maneira eficiente de lidar com cold-start, enfatizando que
informações sociais podem ser utilizadas para selecionar os itens e usuários mais
relevantes para novos usuários. Para o autor, por estar em um estágio inicial, os
trabalhos voltados para recomendação social conflitam com as pesquisas realizadas
em SR que utilizam a confiança entre usuários (ou trust-aware recommender
system), pois essa confiança pode ser transmitida através das redes sociais. O autor
questiona a real utilidade de recomendações a partir de preferências de amigos
diretos. Entretanto, ao questionar essa incerteza, não aborda o uso das interações
corriqueiras do usuário que não envolvem seus amigos – como compartilhamentos
de posts e “curtidas” no Facebook, ou postagens diretas no Twitter – com o objetivo
de extrair suas preferências (apontadas no item 2.3 como principais ações dos
usuários na rede social).
É evidente que as redes sociais podem ser utilizadas como uma fonte com
impacto positivo para o SR. Amatriain (2012) afirma que as recomendações
baseadas em redes sociais devem ser combinadas com abordagens tradicionais,
como as baseadas em conteúdo e colaborativa, com o intuito de personalizar cada
vez mais sua experiência dentro do sistema.
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Neste projeto pretende-se utilizar os conceitos de personalização apontados
por Amatriain (2011, 2012), principalmente na definição das características do SR e
sua relação com o e-commerce. Apesar de abordar brevemente o assunto
recomendação utilizando redes sociais, o estudo realizado é completo e realista,
destacando a evolução do conceito da recomendação no contexto do Netflix, os
principais algoritmos e sua aplicabilidade individual. O autor apontou tendências da
área de SR,

considerando redes sociais como uma nova fonte de dados na

recomendação – que podem solucionar problemas como cold-start – e enfatizando a
realidade do Big Data,

com uma visão crítica, afirmando que os dados estão

crescendo cada vez mais, mas que nem sempre trazem melhores resultados,
havendo a necessidade do trabalho em conjunto com melhores (e novas)
abordagens.
Uma abordagem que exemplifica o uso das redes sociais em SR é o modelo
proposto por Caron e Bhagat (2013), que aprende as preferências dos usuários
utilizando multi-armed bandits (MAB) – algoritmo de probabilidade e estatística que
realiza uma sequência de tentativas dentro de um conjunto de estratégias definidas
– incorporados em uma rede social, com o objetivo de melhorar o desempenho das
recomendações cold-start.
A proposta consiste em explorar as informações dos amigos de um novo
usuário (dados de entrada para a técnica MAB), e aprender suas preferências por
meio dessas informações. O experimento do estudo é um SR que sugere músicas,
utilizando a base de dados do Last.fm (que possui rádios e músicas aleatórias, e
possibilita a criação de uma rede de amizades). A modelagem das preferências do
usuário é selecionada utilizando avaliações implícitas do usuário (ex.: ação de
“avançar” para a próxima musica, ou remover uma música da lista).
Para usuários cold-start, a proposta de Caron e Bhagat (2013) melhora o
desempenho da recomendação selecionando o artista por meio de uma análise em
suas amizades (usuários tendem a gostar de ouvir artistas que seus amigos ouvem).
Um ponto positivo do método proposto é a rapidez do aprendizado e da
recomendação de itens para usuários cold-start. Entretanto, o método considera o
SR e a rede social como um único sistema. Isso faz com que o item recomendado
seja obrigatoriamente existente na rede social, e que o usuário e os amigos do
usuário realizem interações diretas com esse item (mesmo que implicitamente)
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dentro dessa rede social. Essa premissa não segue a maioria dos casos do mundo
real, em que usuários utilizam redes sociais de sua preferência livremente (ex.:
Facebook), e realizam interações que não são ligadas diretamente ao item que será
recomendado (ex.: “curtida” em um post sobre esporte).
Diferentemente da proposta anterior, Ma et al. (2011) apresenta um método
que classifica amigos de determinado usuário por meio de seus interesses mútuos.
O trabalho traça um paralelo entre as pesquisas realizadas em SR que utilizam a
confiança entre usuários (denominado trust-aware recommender system) e as
pesquisas realizadas em SR baseados no contexto social (denominado social-based
recommender system), enfatizando que relações confiáveis são diferentes de
relações sociais, pois na relação confiável, não existe a necessidade de confirmação
do relacionamento por parte dos usuários. Além disso, SR trust-aware partem da
premissa que usuários com preferências similares são usuários de confiança,
hipótese que nem sempre é verdadeira em uma SR social.
Enquanto SR tradicionais utilizam apenas uma matriz usuário-item, Ma et al.
(2011) propõe a criação de uma nova fonte de informação: um grafo (Figura 11a)
que representa os relacionamentos de amizades entre os usuários (ui), que é
sempre bidirecional. O problema estudado é a eficácia em prever e preencher
valores vazios na matriz usuário(ui)-item(vi) (Figura 11b), utilizando o grafo de
relacionamentos do usuário. Na Figura 11b os números na matriz representam
avaliações realizadas pelos usuários aos itens disponíveis, apresentando um espaço
vazio nos itens não avaliados. Apesar de não ser um problema abordado pelos
autores, esse método melhora o desempenho de recomendações cold-start, já que
diminui a escassez de informações sobre ele, preenchendo valores vazios na matriz.
Outro ponto relevante é que por ser um método generalista, pode ser aplicado por
meio de qualquer rede social, tornando-se possível de ser utilizado no mundo real.
Entretanto, os autores não abordaram as dificuldades de extrair as informações de
amizades nas redes sociais, principalmente sob o ponto de vista da privacidade.
Além disso, a proposta se limitou a preencher as informações da matriz, utilizando
informações extraídas dos relacionamentos do usuário, sem levar em consideração
as interações diretas que o próprio usuário realiza na rede social, também relevantes
na recomendação.
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Figura 11 – Grafo representando os relacionamentos de uma rede social e Matriz
Usuário-Item demonstrando as lacunas nas avaliações.

Fonte: MA et al. (2011).
Dos artigos relacionados à recomendação social, diferentemente dos demais
autores, que abordaram essencialmente o comportamento da rede de amigos do
usuário, Zhang (2013a, 2013b) utiliza a interação direta do usuário na rede social
como principal fator em seu estudo por meio de um e-commerce desacoplado da
rede sociais, enfrentando limitações de acesso aos dados.
Zhang (2013a) analisa a relação entre as meta-categorias dos produtos
existentes no eBay previamente avaliados pelos usuários com o perfil desses
mesmos usuários dentro do Facebook. Segundo o autor, muitos e-commerces estão
conectando seus usuários (seja no momento do seu cadastro, seja em uma
solicitação de atualização cadastral) ao perfil de suas redes sociais (ex.: Twitter e
Facebook), com o intuito de utilizar as informações sociais do usuário para aumentar
a sua experiência dentro do e-commerce.
No estudo em questão, devido aos requisitos de privacidade da Amazon e
eBay, utilizou-se apenas uma pequena porção do acesso a sua vida social.
Entretanto, o autor enfatiza que o assunto privacidade é bastante discutido, e aponta
como trabalho futuro um SR que atue com mais informações sociais do usuário
(cada rede social atua com o conceito privacidade de maneira distinta, conforme
abordado no item 2.3).
A proposta de Zhang (2013a) foi construir um SR que provesse
recomendações a usuários que não possuíssem histórico no e-commerce (cold-start)
e apresentar uma abordagem realista das redes sociais como ferramentas para
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auxiliar na recomendação. Para isso, utiliza-se as informações demográficas (ano,
idade) e as características das páginas que o usuário “curtiu” (o termo “curtiu” indica
que o usuário do Facebook demonstrou interesse em uma página relacionada a um
assunto especifico, como comédia ou filmes, clicando no botão “curtir”). A base de
dados do experimento possuía 13619 usuários reais do eBay com as seguintes
restrições: aceitavam compartilhar suas informações sociais do Facebook entre
junho e agosto de 2012; maiores de 18 anos; “curtiram” ao menos uma página no
Facebook; realizaram ao menos uma compra no eBay
O estudo explorou a correlação entre as informações demográficas do
Facebook (Figura 12) com as compras realizadas no eBay com o intuito de
comprovar a relevância dessas informações na recomendação. A análise inicial
verifica se o gênero dos usuários pode ser utilizado para determinar se homens e
mulheres tendem a comprar de diferentes meta-categorias. O resultado apresentado
foi significativo: mulheres compram mais do que homens em 10 categorias (ex.:
Relógios & Joias; Roupas; Sapatos & Acessórios), enquanto homens compram mais
do que mulheres em 16 categorias (ex.: Brinquedos; Colecionáveis; Esportes).
Apenas 9 categorias não apresentaram diferenças de comportamento de compra,
mostrando a enorme variação de acordo com o gênero. O resultado foi promissor,
indicando que essas informações podem ser úteis na recomendação.
Figura 12 – Gráficos representando as informações demográfica (gênero e idade) dos
usuários extraídas do Facebook.

Fonte: ZHANG et al. (2013a).
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Com o mesmo objetivo, o estudo faz uma correlação entre as categorias das
páginas do Facebook com as meta-categorias dos itens no eBay, utilizando o teste
chi-quadrado de Pearson (NIKULIN, 1973). Todas as categorias do eBay tiveram
pelo menos uma categoria associada no Facebook. Esse resultado evidenciou uma
alta correlação entre as categorias, sugerindo que os interesses dos usuários podem
ser previstos utilizando as informações recuperadas do Facebook.
Com isso, Zhang (2013a) comprovou que as informações obtidas no
Facebook podiam ser relacionadas ao comportamento aquisitivo do usuários do
eBay. Partindo desse principio, o autor realizou um experimento com os dados
mencionados (informações de curtidas e informações demográficas) para selecionar
as categorias preferidas, aplicando as seguintes técnicas: Baseline, Supervised
Mapping, Naive Bayes, Regressão Linear e SVM. O autor considerou as compras
realizadas pelos usuários como parâmetro da avaliação dos resultados, que obteve
resultados significativos, concluindo que esta pode ser uma abordagem valida de
recomendação. Regressão Linear e SVM foram os algoritmos de AM que fizeram
melhor uso das características sociais.
O estudo foi complementado posteriormente por Zhang (2013b), confrontando
as marcas dos produtos avaliados com as “curtidas” de páginas no Facebook. O
experimento mostrou que usuários tendiam a comprar itens das mesmas marcas
que ele

“curtiu” no Facebook, ratificando que, assim como no estudo anterior

(ZHANG, 2013a), as informações das redes sociais podem ser utilizadas na
recomendação, principalmente para usuários cold-start.
Zhang (2013a, 2013b) utilizou uma abordagem prática, realista e com um
cenário comum, onde sistemas (ex.: e-commerces como eBay ou Amazon) possuem
acesso limitado às informações das redes sociais. Embora realista, o autor abordou
um conjunto finito de informações disponibilizadas pelo Facebook (“curtidas” em
páginas) para identificar categorias preferidas do usuário no Ebay, e não se
aprofundou nas técnicas utilizadas para representação dos dados sociais,
preparando-os para aplicar os algoritmos de AM.
Neste projeto almeja-se, tal como no sistema de Zhang (2013a, 2013b),
implementar um SR que utilize informações de usuários previamente cadastrados
em um e-commerce extraídas da rede social Facebook, para utilizar essas
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informações na recomendação. Entretanto, diferenciando-se de Zhang (2013a,
2013b), pretende-se investigar a extração e uso de diferentes dados do usuário
(postagens e “curtidas” em conteúdos) para identificar categorias e produtos de um
e-commerce utilizando diferentes redes sociais (Facebook e Twitter). Dessa
maneira, projeta-se ampliar a experiência do usuário dentro do e-commerce,
recomendando produtos específicos para cada individuo mapeados de acordo com o
seu comportamento social recorrente (postagens).
2.5 Conclusão
Esse capítulo apresentou as principais abordagens existentes na área de SR,
apontando a abordagem que será utilizada no sistema a ser construído.
As propostas de Zhang (2013a, 2013b) e o estudo por Yang e Brown (2012)
serão utilizados como suporte à mineração dos dados na rede social. Os estudos
realizados por Amatriain (2011, 2012) e Faceli et al. (2011) serão tomados como
base para a escolha dos algoritmos de aprendizado de máquina. As proposta de Hu
e Liu (2012), Amatriain (2011), Lops et al. (2011) e Zhang (2013a) também apoiarão
na seleção dos algoritmos, com um aprofundamento maior no cenário das redes
sociais, processamento dos dados no tipo de formato obtido (principalmente texto)
para aplicação dos algoritmos de AM e abordagem de SR baseada em conteúdo. As
seguintes técnicas foram selecionadas: stop word removal, stemming, TF-IDF,
similaridade de cossenos e SVM.
Na validação do SR, será utilizada a métrica Root Mean Square Error (RMSE)
também usada nas proposta de Zhang (2013a, 2013b) e Amatriain (2012), com o
intuito de avaliar a recomendação e a relevância dos dados recuperados das redes
sociais para usuários cold-start.
A Tabela 5 resume os principais autores e suas contribuições para este
trabalho.
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Tabela 5 – Visão geral das definições relacionadas a este trabalho.

Autor(es)
Fan e Bifet (2012)
Singh (2012)
Adamovicius (2005)
Ricci et al. (2011)

Contribuição para este trabalho
Construção da motivação, abordando conceitos e expondo
oportunidades do Big Data.
Fundamentos sobre Sistemas de Recomendação.
Definição do problema Cold Start.

Amatriain (2011,
2012)

Apresentação das visões e arquitetura utilizada no sistema
de recomendação do Netflix. Discorre sobre os principais
algoritmos de aprendizado de máquina utilizados em
recomendação. Coloca as redes sociais como possível
fonte de dados para lidar com o problema cold-start.

Hu e Liu (2012)

Utilização de técnicas de mineração de textos e
aprendizado de máquina em redes sociais para extração
de conhecimento.

Zhang (2013a,
2013b)

Extração de dados de uma rede social
existente(Facebook) e vantagens da utilização desses
dados em um sistemas de recomendação real (eBay).

Fonte: Elaborado pelo autor.
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3 ESPECIFICAÇÃO DO SISTEMA DE RECOMENDAÇÃO
3.1 Introdução
A proposta deste trabalho é processar recomendações para um e-commerce
utilizando como fonte de dados (não-estruturados) as redes sociais Facebook e
Twitter empregando tecnologias Big Data com o objetivo de amenizar o problema
cold-start (seção 1.2). Conforme mencionado na seção 2.2, mesmo com os diversos
formatos de dados trafegados nas redes sociais (ex.: imagem, vídeo e áudio), existe
um predomínio no formato textual. Por consequência, o SR construído faz uso de
técnicas de mineração de texto e algoritmos de AM para realizar a recomendação,
relacionando interações sociais do usuário (ex.: postagens) com produtos do ecommerce, caracterizando uma abordagem de recomendação baseada em
conteúdo.
Neste capítulo, são apresentados os detalhes em torno deste SR proposto,
com o intuito de prover uma compreensão a cerca do seu escopo, características,
arquitetura e implementação.
3.2 Características do SR
Para expor os aspectos técnicos da especificação do SR, é fundamental
definir um escopo para compreensão do que é esperado do sistema. A figura 13
ilustra a relação entre o SR, a rede social e o e-commerce. Dado que o objetivo do
SR é prover um serviço de personalização ao e-commerce, os produtos e usuários
atuam como principal fonte de informação do SR. Já a rede social é uma fonte de
dados não-estruturado utilizada na recomendação.
Figura 13 – Relação geral entre SR, e-commerce e rede social.
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Fonte: Elaborada pelo autor.
O SR pode ser tratado de forma independente em relação ao e-commerce,
uma vez que os dados (produtos e usuários) tenham sido carregados em sua base.
A carga dos produtos deve sempre ocorrer para que o sistema tenha êxito. Pela
natureza deste trabalho e tempo disponível para produzi-lo, não será contemplado a
sincronização de produtos entre o e-commerce e o SR, como também não será
abordado como o e-commerce apresentará os produtos recomendados pelo SR.
O cenário cold-start ocorre quando o sistema não consegue realizar
sugestões, por falta de informações. O e-commerce pode solicitar ao SR a
recomendação para um usuário cold-start a qualquer momento, e este deve ser
capaz de obter os dados sociais e processar a recomendação em um tempo
condizente para sua utilização dentro do e-commerce. Com isso, uma das
características do SR é utilizar tecnologias capazes de escalar de acordo com a
necessidade e tempo de resposta do e-commerce.
Para efeitos do experimento considerou-se que 30 segundos será o limite de
tempo para o processamento da recomendação para um usuário cold-start. Isto
deve-se à limitação dos recursos computacionais empregados para o experimento,
os quais foram também limitados pelo custo, já que não foram obtidos recursos de
órgãos de fomento para a aquisição de serviços de infraestrutura. Assim, para atingir
tempos menores de processamento, deve-se aumentar os recursos de infraestrutura
Para o experimento, a carga de produtos é efetuada a partir de um web
crawler (ou navegador web) e o cadastro do usuário no e-commerce incorporando o
Facebook e Twitter é reproduzido por um formulário (apêndices A, B, C, D e E),
ambos detalhados na seção 4.
A Tabela 6 apresenta uma lista de atividades executadas pelo SR proposto. O
conjunto de dados denominados postagens, tweets e curtidas são detalhados na
seção 3.3.
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Tabela 6 – Lista de atividades do SR

Atividade

Descrição Resumida

Inserir usuário.

O SR deve expor uma funcionalidade que insira um usuário do
e-commerce na base de dados do SR. Os dados do usuário
devem conter a chave de segurança para acesso ao Facebook
e Twitter.

Processar dados sociais do
usuário no Facebook.

O SR deve realizar consultas ao Facebook por meio de sua
API utilizando a chave de segurança de acesso do usuário
informado pelo e-commerce. Os dados extraídos devem ser
armazenados na base de dados do SR.

Processar dados sociais do
usuário no Twitter.

O SR deve realizar consultas ao Twitter por meio de sua API
utilizando o login do usuário informado pelo e-commerce. Os
dados extraídos devem ser armazenados na base de dados
do SR.

Treinar base de produtos
aplicando AM.

O SR deve treinar a base de produtos aplicando algoritmo de
AM com o intuito de classificar classes de produtos que
possuem características semelhantes.

Processar a
recomendação.

O SR deve utilizar o algoritmo de AM para classificar os dados
sociais dentro da classes de produtos treinada para gerar a
recomendação de produtos similares desta classe.

Listar recomendação

O SR deve listar os produtos recomendados dentro de uma
lista de categorias contendo uma lista de produtos.

Fonte: Elaborado pelo autor.
3.3 Detalhamento do processo de recomendação
Em uma formulação simplificada, o problema da recomendação pode ser
reduzido ao problema de estimar avaliações de itens que não foram adquiridos por
um determinado usuário. Intuitivamente, esta estimativa é baseada em avaliações
previamente fornecidas por este usuário à outros itens. Uma vez que as estimativas
sejam calculadas, os itens mais bem avaliados ordenadamente são recomendados
(ADAMOVICIUS, 2005).

Entretanto, no cenário cold-start, essa avaliações não

existem, e se faz necessário outra fonte de dados para que o processo de
recomendação tenha êxito. A proposta deste trabalho é substituir as avaliações por
dados minerados de redes sociais.
Mais formalmente, o problema da recomendação pode ser formulado como:
Seja ! o conjunto de todos os usuários de um determinado sistema e seja " o
conjunto de todos os possíveis itens que podem ser recomendados (ex.: livros,
filmes, produtos, etc.). Seja # a função utilidade que mede quão útil é um
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determinado item s para um determinado usuário $, i.e., #: ! ' " → ), onde ) é um
conjunto ordenado. Então, para cada usuário $ ∈ !, procura-se um item +′ ∈ " que
maximiza a utilidade para o usuário. Isto pode ser expresso pela equação 1 a seguir
(ADAMOVICIUS, 2005):

(1)
Em SR convencionais, a utilidade de um item é representada por uma
avaliação, que indica qual é o interesse do usuário em um determinado item. O item
+ pode ser selecionado, por exemplo, por meio de ações realizadas pelo usuário
dentro do e-commerce (ex.: clique em um item) ou avaliações efetuadas em um item
adquirido. Entretanto, com o objetivo de lidar com o problema cold-start, o SR
construído deve selecionar o item + utilizando apenas dados extraídos da rede social
do usuário (tweets, postagens e curtidas recentes) caracterizando uma abordagem
baseada em conteúdo.
Segundo Amatriain (2011), a recomendação deve ser entregue ao usuário
como um conjunto de listas de itens agrupados logicamente. Cada lista deve possuir
um título autoexplicativo referente ao seu conteúdo, como por exemplo, em um ecommerce de filmes a lista “Ação e Aventura” remete-se a filmes deste gênero.
O processo de recomendação do SR proposto é dividido em dois fluxos
principais (Figura 14): (1) representação e treinamento de dados do SR, que é
executado uma única vez (ou quando um novo produto é adicionado) e (2)
processamento da recomendação, que é executado a cada requisição da
recomendação para um usuário do e-commerce.
A representação e treinamento de dados do SR pode ser dividido nas
seguintes etapas:
1. Consistência e representação de termos na base de produtos, detalhada
na seção 3.3.2.
2. Treinamento do algoritmo de AM utilizando termos da base de produtos,
detalhada na seção 3.3.3.
No processamento da recomendação, as seguintes tarefas são executadas:
1. Obtenção de dados sociais do usuário, detalhada na seção 3.3.1.
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2. Consistência e representação de termos nos dados sociais, detalhada na
seção 3.3.2.
3. Predição de qual classe cada dado social pertence utilizando classificador
treinado, detalhada na seção 3.3.3.
4. Cálculo da similaridade dos produtos da classe classificada com o
respectivo dado social utilizado na etapa de predição, detalhada na seção
3.3.4.
5. Agrupamento de produtos recomendados em classes, ordenados pela
maior similaridade com o dado social utilizado na predição e cálculo de
similaridade, detalhada na seção 3.3.4.
Figura 14 – Fluxograma da recomendação.

Fonte: Elaborada pelo autor.
Conforme citado, todo o processo de recomendação deve utilizar apenas
dados extraídos das redes sociais, considerados não-estruturados para o SR. Cada
rede social possui características particulares na modelagem da informação, sendo
de interesse deste trabalho encontrar uma abordagem para o seu uso. Para
definição de como dado social é usado nas etapas referentes a recomendação, são
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confrontados os dados coletados no experimento detalhados na seção 4.3 com a
pesquisa Zhang (2013). Como resultado, obteve-se:
•

Curtidas em páginas (recuperadas do Facebook) são utilizadas na
predição de classe, pois possuem categorias pré-estabelecidas pela rede
social que podem ser relacionadas às categorias do e-commerce. Esta
abordagem foi também utilizada por Zhang (2013).

•

Curtidas em conteúdo (recuperadas do Facebook e Twitter) são
utilizadas na predição de classe e cálculo da similaridade dos produtos
contidos nas classes. O conteúdo curtido pode possuir formato texto,
utilizado pelo usuário para expressar sua opinião para um grupo de
amigos dentro da rede social (ALBALOOSHI et al., 2012) (JIN et al.,
2013).

•

Postagens (recuperadas do Facebook) e “Tweets” (recuperadas do
Twitter) são utilizadas na predição de classe e cálculo da similaridade dos
produtos contidos nas classes. Ambos são textos que, da mesma maneira
que curtidas em conteúdo, o usuário recorre para expressar sua opinião
para um grupo de amigos dentro da rede social (ALBALOOSHI et al.,
2012) (JIN et al., 2013).

•

Atributos descrição e nome do produto (base de dados do ecommerce)

são

utilizados

no

treinamento

do

algoritmo

AM

de

classificação.
Deste modo, diferenciando-se de Zhang (2013), pretende-se alcançar um
interesse mais personalizado do usuário. Por exemplo, um SR para e-commerce de
produtos esportivos, caso o usuário “curta” uma página da categoria futebol e/ou
realize uma postagem ou um tweet contendo o conteúdo “Corinthians”,

será

recomendado uma lista denominada “Futebol” com produtos relacionados ao
“Corinthians”. Neste mesmo exemplo, Zhang (2013) recomendaria a lista
denominada “Futebol”, porém sem produtos relacionados ao “Corinthians”.
3.3.1 Obtenção de dados sociais
Usando a Rest API do Twitter (TWITTER REST API, 2015) e Graph API do
Facebook (FACEBOOK GRAPH API, 2015) é possível obter os dados sociais,
detalhados na seção 4.3.

62

O acesso ao Twitter é livre, com limitação dos últimos 200 tweets do usuário.
O acesso ao Facebook é restringido pela rede social, que limita as informações de
acordo com uma app que pode ser criada e homologada pela própria rede. Para o
experimento, foi criada uma app (seção 4.4) com privilégios para acesso as
postagens e curtidas.
Um serviço em linguagem Python foi desenvolvido para acesso a API das
redes sociais, recuperação da informação e persistência no banco de dados do SR.
No momento do cadastro do usuário no e-commerce, este serviço é acionado em
tempo real, retornando os dados sociais para que a recomendação seja realizada.
Para usuários existentes na base de dados, um programa faz uso desse serviço
para atualizar a base de dados do SR.
3.3.2 Consistência e representação de termos
Um script em linguagem Python foi desenvolvido para consistência e
representação dos termos. Primeiramente, no processo de consistência, aplicam-se
as técnicas de stemming e stop word removal, por meio do pacote de código aberto
denominado “nltk” (PYTHON TEXT MINING PACKAGE, 2015), eliminado termos
genéricos e normalizando o documento, utilizando a lista de stopwords deste pacote
para o idioma português. Em seguida, no processo de representação dos termos,
aplica-se o cálculo TF-IDF utilizando o mesmo pacote “nltk”, nas duas etapas
principais: (1) representação e treinamento de dados do SR, e (2) processamento da
recomendação.
Na etapa de representação e treinamento de dados do SR, o cálculo TF-IDF
(equação 2) é representado como: o conjunto " de produtos representados por
características, com uma lista de termos - representando cada palavra.
-./0. +, - =

3435567489:65;3<=53>?@3 <, @
@3@9A:65;3<=53>?@3(<)

. log

H
(H,@)

onde,

§

I$IJJKL$/MNKJOI+PJI0#-I(+, -) é o total de termos - no produto +.

§

-I-MQNKJOI+PJI0#-I(+) é o total de termos no produto +.

§

(", -) é o número de produtos com o termo -.

§

" é o número total de produtos.

(2)
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Desta forma, toda a base de produtos fica representada por um VSM
contemplando o peso de termos em cada produto. Esta representação será utilizada
no treinamento do SVM, detalhado na seção 3.3.3.
De maneira semelhante, na etapa de processamento da recomendação, o
cálculo TF-IDF pode ser representado como o conjunto P de postagens e “tweets”
realizadas pelo usuário $, com uma lista de termos - representando cada palavra da
postagem. Chegando-se, então na equação 3:
-./0. R, - =

3435567489:65;3<=3<@9S6; T,@
@3@9A:65;3<=3<@9S6;(T)

. log

H
(H,@)

(3)

onde,

§

I$IJJKL$/MNKJOI+PI+-MUKO(R, -) é o número de termos - na
postagem R.

§

-I-MQNKJOI+PI+-MUKO(R) é o total de termos na postagem R.

§

(", -) é o número de produtos com o termo -.

§

" é o número total de produtos.

Com isso, a postagem fica representada por um VSM contemplando sua
frequência de termos, possibilitando o cálculo da semelhança entre a postagem e os
produtos (seção 3.3.4).
3.3.3 Treinamento de produtos e classificação de dados sociais
Os algoritmos de AM supervisionados Naive Bayes, Árvore de Decisão e SVM
são as técnicas empregadas pelo SR para classificação de produtos por meio de
suas características (conforme relatado na seção 2.2.1.4), caracterizando uma
recomendação baseada em conteúdo. Dentre esses algoritmos, são realizados
testes para que o mais assertivo atue dentro do SR. A representação da base de
produtos é expressa por um espaço vetorial, explanado na seção 3.3.2.
Um script em Python foi desenvolvido para treinamento e classificação
utilizando o projeto Apache Spark (SPARK, 2016), framework de código aberto que
faz uso do Hadoop para processamento em cluster. O treinamento ocorre no
momento em que o SR é disponibilizado, recebendo como entrada a representação
das características de cada produto do e-commerce calculada com TF-IDF, com a
classe determinada pela categoria do produto dentro do e-commerce. Desta forma, o
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classificador agrupa os termos dos produtos em classes, determinando o processo
de aprendizado e possibilitando a classificação de conjuntos de termos com a
mesma representação.
Com o classificador treinado, o SR está pronto para receber requisições de
recomendações para um e-commerce. Cada requisição faz uso do classificador
isoladamente, utilizando os dados sociais recuperados e representados pelo espaço
vetorial de peso de termos como entrada para a classificação. Cada dado social
possui sua própria representação, e consequentemente resulta em uma classe de
produto.
Para estabelecer quais classes são recomendadas utiliza-se a função
$QM++JMLV, equação 4, ordenando as classes preferidas do usuário $, com .
representando a classe existente no conjunto de classes do SVM:
$QM++JMLV $, . =

<3489A(4,W)
XY ∈[ <3489A(4,WZ )
Z

(4)

onde
•

+I$/MQ($, .) é o número de dados sociais extraídos do usuário $ classificados
na classe ., estabelecendo a ordenação:
.8 ≻ .] ⟺ $QM++JMLV $, .8 > $QM++JMLV($, .] )

(5)

que ordena a classe de acordo com sua importância, medida pela quantidade
de vezes que algum dado social foi relacionado, ou seja, se um usuário # realize 5
postagens da classe “Música”, 3 postagens da classe “Eletrônicos” e 1 postagem da
classe “Esportes”, a classificação será: `#+/$M ≻ aQK-JIL/$I+ ≻ a+RIJ-K+.
Este processo foi inspirado na pesquisa de Zhang (2013), diferenciando-se
pela utilização de novos tipos de dados sociais extraídos do Facebook e Twitter, com
o intuito de recomendar itens específicos relacionados à preferência do usuário.
3.3.4 Conclusão do processo de recomendação
Após a etapa de classificação dos dados sociais, o processo de
recomendação utilizando os dados sociais é finalizado por meio das seguintes
atividades:
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•

Cálculo de similaridade
Por meio das classes obtidas são estabelecidas as categorias preferidas do

usuário. Entretanto, cada categoria possui um conjunto relativamente grande de
produtos. Com o intuito de encontrar o produto que mais se assemelha ao dado
social produzido pelo usuário, aplica-se o cálculo de similaridade de cossenos
(detalhado na seção 2.2.1.3), obtendo uma lista ordenada de produtos similares
dentro de cada categoria.
Um script em Python foi desenvolvido para o cálculo de similaridade utilizando
o pacote de código aberto “nltk” (NLTK PACKAGE, 2015).
• Agrupamento de produtos recomendados
O processo de recomendação é concluído com o agrupamento de um
conjunto de categorias contendo listas de produtos, ambas ordenadas pelo nível de
preferência do usuário.
•

Recurso para falta de dados
Caso não haja dados suficientes para classificação das categorias ou cálculo

de similaridade, os atributos de cadastro do usuário recuperados do Facebook
podem ser empregados utilizando filtragem colaborativa, porém neste caso
esperam-se resultados com um grau de personalização menor, devido à limitação da
informação.
Pelo tempo disponível para produção deste trabalho, não será contemplada
esta abordagem, sendo sugerida na seção trabalhos futuros.
3.4 Arquitetura do SR
Na revisão bibliográfica, identificou-se que alguns problemas apontados na
área de SR podem ser minimizados utilizando tecnologia Big Data (AMATRIAIN,
2013), (BAKSHI, 2012), (DEAN; GHEMAWAT, 2004). Portanto, esta pesquisa
pretende utilizar conceitos relacionados ao Big Data para a elaboração da
arquitetura do SR proposto.
A arquitetura de implementação proposta segue as premissas detalhadas na
seção 2.4. Não é o objetivo deste trabalho comparar diferentes implementações ou
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tecnologias,

porém espera-se apresentar uma solução utilizando tecnologia Big

Data como veículo para que a demanda de processamento da recomendação
utilizando redes sociais seja atendida.
A visão macro da arquitetura do SR é apresentada na Figura 15.
Figura 15 – Visão macro da arquitetura do SR

Fonte: Elaborada pelo autor.
A arquitetura do SR proposta possui 7 módulos divididos em 3 camadas (ou
layeres) (PRANDO e SOUZA, 2016):
1. Interactive Layer: camada responsável por receber, interpretar e
encaminhar as requisições do cliente (e-commerce) adiante. Possui os
módulos API e Serving Store.
a. Módulo API (Application Programming Interface): é a
interface entre o cliente (e-commerce) e o SR.
b. Módulo Serving Storage: base de dados responsável por
armazenar

todas

as

recomendações

processadas

pelos

módulos Streaming Tasks e Batch Jobs.
2. Speed Layer: camada responsável por processar a recomendação em
tempo real. Possui os módulos Event Distributor e Streaming Tasks.

67

a. Módulo Event Distributor: é um serviço capaz de decidir se a
requisição deve ser tratada pelo modulo Streaming Tasks ou
Batch Jobs, encaminhando a mensagem ao destinatário correto.
b. Módulo Streaming Tasks: é responsável por processar uma
tarefa em “tempo real”, atendendo ao requisito estipulado pelo ecommerce. A principal tarefa deste módulo é processar a
recomendação para um usuário recém cadastrado (cold-start).
3. Batch Layer: camada responsável por realizar tarefas com um tempo
de resposta longo, atuando por meio de filas de execução sobre
demanda.
a. Módulo Precompute Views: disponibiliza dados prontos para
serem

consumidos

pela

camada

Speed

Layer.

O

armazenamento é otimizado para leitura e busca.
b. Módulo Batch Jobs: é responsável por processar tarefas sobre
demanda, como por exemplo: buscar e armazenar dados sociais
recentes, processar recomendações com tempo de respostas
que excedem ao estipulado pelo requisito e preparar dados
(produtos e usuários) para o módulo Precompute Views.
c. Módulo Batch Storage: armazena o dado bruto recuperado do
e-commerce (usuário, produto) e da rede social (interação
social). O armazenamento é otimizado para escrita.
O diagrama de atividade mostrado na Figura 16 detalha a interação entre o ecommerce e a rede social na recomendação para um usuário cold-start (Figura 15).
A partir desta disposição, o diagrama de sequência (Figura 17) apresenta o
comportamento dos módulos para processar as atividades dentro da arquitetura. As
requisições ao e-commerce e redes sociais são realizadas considerando o módulo
Streaming Tasks, com o intuito de atender ao problema cold-start. Entretanto,
visando um resultado mais preciso, a arquitetura do SR está preparada para
processar a recomendação com diferentes abordagens, utilizando o módulo Batch
Jobs.
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Figura 16 – Diagrama de atividade do SR gerando uma recomendação.

Fonte: Elaborada pelo autor.
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Figura 17 – Diagrama de sequência do SR gerando uma recomendação.

Fonte: Elaborada pelo autor.
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Um ponto importante sobre a arquitetura do SR é a estrutura lógica das
entidades que compõe o SR existentes nos módulos de armazenamento Serving
Storage e Batch Storage. Neste trabalho pretende-se construir um sistema de
recomendação que se adeque a um e-commerce de diferentes especialidade (filmes,
esportes, música, entre outros) para o armazenamento dos dados do e-commerce
(usuário, categoria, avaliação e produto).

A Figura 18 apresenta o diagrama

Entidade-Relacionamentos do SR, contemplando um conjunto de dados com 5
entidades principais: (1) usuário, com dados cadastrais como nome, sexo e data de
nascimento, além de chaves de acesso as redes sociais; (2) categoria, utilizada para
agrupar produtos de maneira hierárquica (3) produto, incluindo características
básicas e detalhadas, que variam por categoria; (4) avaliação, efetuada diretamente
em um produto pelo usuário; e (5) interação social, extraídas das redes sociais
Facebook e Twitter, contemplando tweets, postagens, curtidas, compartilhamentos e
interesses. Uma avaliação (4) é atribuída diretamente pelo usuário, o qual atribui
uma “nota” (entidade Avaliação tem um atributo “nota”), que corresponde a
importância da avaliação para o usuário.
No

módulo

Serving

Storage,

é

armazenada

apenas

a

entidade

“Recomendação”, com o intuito de prover a informação para o e-commerce
rapidamente. As entidades “Categoria”, “Produto”, “Avaliação”, “Usuário”, “Interesse”,
“Interação Social” e “E-commerce” ficam armazenadas na Batch Storage, provendo
informação para todo o processamento do fluxo de recomendação por meio do
módulo Precompute Views.
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Figura 18 – Diagrama de Entidade-Relacionamento do SR.

Fonte: Elaborada pelo autor.
3.5 Conclusão
Este capítulo descreveu a especificação do SR como um todo, desde a visão
macro da arquitetura, apresentando cada módulo que a compõe. Envidencia-se
também o fluxo de informações entre as camadas desta arquitetura por meio de
diagramas de atividade (Figura 16) e sequência (Figura 17) de forma a gerar a
recomendação. Apresentou-se ainda o modelo conceitual da base de dados que
manterá dados para efetivar a recomendação de produtos.
A arquitetura proposta e seu emprego num e-commerce real permitiu o ganho
de aprendizados que resultou na publicação de um artigo como parte dos resultados
da pesquisa aqui proposta.
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4 EXPERIMENTO
4.1 Introdução
Este capítulo inicia com a descrição das tecnologias empregadas para a
implementação da arquitetura apresentada no capítulo anterior.

Além disso, é

descrito o experimento realizado utilizando o SR desenvolvido com base na
especificação da seção 3, para demonstrar como ele responde ao problema coldstart.
4.2 Tecnologias Empregadas na Implementação
Para implementar a arquitetura proposta na seção 3.4, optou-se pelas
seguintes tecnologias:
1. Linguagem de programação: Java e Python
2. Servidor web do módulo API: Apache Tomcat
3. Base de dados do módulo Serving Storage: Mongo DB
4. Tecnologia do módulo Event Distributor: Apache Kafka
5. Tecnologia dos módulos Streaming Tasks, Batch Jobs, Batch Storage
e Precompute Views: Apache Hadoop (YARN / HDFS), Apache
Mahout e Apache Spark.
A Figura 19 mapeia o uso das tecnologias adotadas no SR dentro da
arquitetura apresentada na Figura 15.
O gerenciador de base de dados NoSQL MongoDB (item 3) foi escolhida pela
capacidade de armazenamento de dados não estruturados, característica das
postagens obtidas nas redes sociais. O servidor web Apache Tomcat (item 2) foi
escolhido pelo conhecimento prévio do autor. Apesar de atenderem aos requisitos
do SR proposto, ambos podem ser substituídos sem afetar as demais camadas da
arquitetura.
Para o item 4 foi escolhido o Apache Kafka, um sistema distribuído de
mensageria capaz de cumprir a função designada atendendo a um alto volume de
requisições.
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Figura 19 – Mapa de tecnologias utilizadas no SR.

Fonte: Elaborada pelo autor.
O item 5 é o ponto chave da arquitetura do SR, com o Apache Hadoop
responsável pelo processamento da recomendação por meio de implementações de
algoritmos AM utilizando o paradigma MapReduce (Apache Mahout) e outros
paradigmas (Apache Spark) executados pelo YARN. A arquitetura também
possibilita o desenvolvimento de Jobs específicos utilizando as linguagens Java e
Python (item 1), pois ambas são compatíveis e podem ser executadas em um cluster
Hadoop (JAVA é a linguagem nativa do Hadoop). O Apache Hadoop é dividido em 4
módulos:
1. Hadoop Common: Pacote de utilidades e programas comuns que dão
suporte a os outros módulos.
2. Hadoop Distributed File System (HDFS): Sistema de arquivos
distribuídos para armazenamento de dados.
3. Hadoop YARN: Plataforma responsável por gerenciar os recursos do
cluster e executar as tarefas de processamento.
4. Hadoop MapReduce: Implementa o paradigma MapReduce (DEAN;
GHEMAWAT, 2004) de programação paralela proposta pelo Google.
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Muitos projetos foram e estão sendo desenvolvidos em torno da arquitetura
do Hadoop, fazendo com que este seja considerado um ecossistema completo para
processamento e armazenamento de dados (RIOZ; DIGUEZ, 2014), (LIN; RYABOY,
2012), (FAB; BIFET, 2012):
•

Apache Hive, possibilita consultas por meio de uma linguagem
semelhante ao SQL (Structured Query Language) ao HDFS.

•

Apache Pig, possibilita a criação de scripts de linguagem procedural
que executa funções Map e Reduce.

•

Apache Sqoop, que simplifica a integração entre o HDFS e banco de
dados relacionais (RDBMS).

•

Apache HBase, que prove um estrutura de base de dados NoSQL
(NotOnly SQL) utilizando o HDFS como armazenamento, facilitando a
leitura e escrita em tempo real.

•

Apache Zookeeper, que controle e sincroniza as configurações e
processos realizados no cluster Hadoop.

•

Apache Mahout, uma escalável API de AM e mineração de dados que
possui

algoritmos

implementados

no

paradigma

MapReduce

preparados para serem executados pelo YARN.
•

Apache Spark, que prove uma alternativa de processamento em
memória com melhor desempenho que o MapReduce, além de possuir
sua própria implementação de algoritmos AM em memória.

4.3 Detalhamento
Neste experimento tem-se três objetivos:
1. Simular o cenário cold-start de um e-commerce por meio de novos
usuários que acabaram de realizar o cadastro.
2. Processar a recomendação seguindo o fluxo proposto neste trabalho
(seção 3.3) utilizando os dados sociais que o usuário permitiu acesso
durante o seu cadastrado.
3. Avaliar o desempenho da recomendação utilizando RMSE. Para isto, é
confrontada a recomendação com notas de 1 a 5 em cada produto
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recomendado. Essas notas são informadas pelos usuário após a
recomendação ser apresentada.
Para isso, foi construído um formulário (apêndices A, B, C, D e E) que simula
um usuário se cadastrando em um e-commerce utilizando as redes sociais
Facebook e/ou Twitter. Este formulário foi distribuído utilizando uma abordagem
controlada, com um número mínimo de 68 pessoas pré-selecionadas, denominadas
participantes. Com este número de pessoas, são obtidas estimativas com uma
margem de erro - índice que indica o percentual que os resultados podem flutuar,
para mais e para menos - de 10% e um nível de confiança – índice que indica o
percentual de acerto do resultado obtido - de 90% (KREJCIE e MORGAN, 1970).
Nenhuma informação foi dada aos usuários, somente a solicitação para que
participassem de um experimento. A opção pelo formulário se deu por não ter sido
possível usar um e-commerce real devido a limitação financeira. O emprego de um
e-commerce real implicaria no uso de ambiente computacional com maior
capacidade de processamento, porém não haviam recursos para pagar pro esse
ambiente.
Neste formulário, o participante compartilha os dados sociais e responde
também a um questionário sobre a privacidade na web. O questionário traz um
conjunto de questões que tentam levantar, sem nenhum método formal (ou seja,
nenhuma técnica ou método foi usado para a elaboração das questões), como as
pessoas se sentem ao compartilhar tais informações. No momento que o
participante aceita compartilhar os dados sociais, a recomendação é processada,
seguindo o fluxo proposto neste trabalho (seção 3.3) e utilizando os dados sociais, e
os produtos recomendados são apresentados. Na etapa final deste formulário o
participante deve avaliar esses produtos com notas de 1 a 5, para que estas sejam
utilizadas como métricas na etapa de avaliação do SR.
Sendo assim, o formulário possui as seguintes etapas:
1. O participante deve aceitar os termos da pesquisa científica, atendendo aos
pré-requisitos: (1) ser maior de idade e (2) possuir cadastro no Facebook
(Apêndice A).
2. O participante se cadastra utilizando seu login com o Facebook, e informa sua
conta no Twitter (Apêndice B). Neste momento, o fluxo de recomendação é
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acionado e os produtos são apresentados assim que o participante finaliza a
etapa 3.
3. O participante deve preencher um questionário sobre seu comportamento
social e privacidade na web (Apêndice C).
4. Os produtos recomendados são apresentados para o participante, que atribui
uma nota de 1 (nenhum interesse) a 5 (muito interesse) (Apêndice D).
Com isso, o SR, utilizando dados sociais, é executado. Avalia-se o
desempenho da recomendação utilizando RMSE, que é medido comparando as
recomendações geradas e as avaliações destas, obtidas pelo formulário.
Não foi previsto o teste de desempenho das tecnologias Big Data, nem do
ambiente em condição de estresse, com um número maior de dados envolvidos, ou
com múltiplos usuários acessando o sistema, pois não se pretende avaliar a
confiabilidade do sistema.
4.4 Ambiente
Utiliza-se um modelo de nuvem em que o hardware é virtualizado (IaaS). Com
isso, em conjunto com a arquitetura de software detalhada na seção 3, é possível
escalar o SR para atender novas demandas se houver necessidade.
Em sua configuração inicial, tem-se o ambiente com as seguintes
características:
•

Tipo A: máquina com 2 cores CPU e 4 GB RAM e 1TB de HD.

•

Tipo B: máquina com 2 cores CPU e 4 GB RAM e 256 GB de HD.
Essa configuração de máquinas foi escolhida em função de seu custo e por

ser considerada apropriada para estes testes iniciais. Cabe ressaltar que não se
conseguiu usar um ambiente de nuvem gratuito, nem se conseguiu recursos de
órgãos de fomento para a aquisição de serviços, ficando todo o custo do serviço por
conta do autor.
A máquina tipo A possui um servidor de aplicação Apache Tomcat 7 e um
gerenciador de banco de dados MongoDB 2.6, ambos instalados e com acesso à
internet. O banco de dados (módulo Serving Storage) recebe uma carga inicial com

77

os produtos e categorias extraídas de um e-commerce real (detalhadas na seção
4.4).
Um pacote EAR (Enterprise Java Archive) foi construído utilizando a
linguagem JAVA, contemplando os módulos API e Event Distributor da arquitetura e
o formulário web (apêndices A, B, C, D e E). Este pacote foi publicado e
disponibilizado no servidor de aplicação, permanecendo disponível durante a
distribuição do formulário. Apenas 1 máquina do tipo A foi necessária para o
experimento.
A máquina tipo B possui o Hadoop 2.6 com o Spark 1.6 instalados e
configurados para utilização sobre demanda, implementando os módulos Streaming
Jobs, Batch Jobs e Dados Pré-computados. A quantidade de máquinas deve variar
entre 1 e 3 para avaliar o desempenho do ambiente, detalhado na seção 5.
4.5 Levantamentos de dados
Primeiramente foi obtido um conjunto de produtos coletados de um ecommerce real por meio de web crawler (ou rastreador web) – programa que navega
pela página web do e-commerce de forma automatizada, extrai e armazena os
produtos na base de dados do SR - desenvolvido pelo autor utilizando a linguagem
Python. Este web crawler navegou pelos produtos do e-commerce extraindo as
seguintes informações: nome, descrição, url, imagem e categorias. O conjunto de
produtos obtido contém 1.449 produtos distribuídos em 239 categorias, das quais 15
são categorias no primeiro nível (pai ou raiz), 67 são de segundo nível (filhas da pai
ou raiz) e 158 são de terceiro nível (filhas da categoria de segundo nível).
O web crawler foi desenvolvido visando a criação de uma base de dados
diversificada com produtos de diferentes categorias, reproduzindo possíveis
dificuldades que podem ser encontradas em um e-commerce real. Entretanto, houve
um cuidado para que este web crawler não gerasse uma base de dados
demasiadamente grande, já que isso aumentaria os custos do experimento, pois
demandaria uma infraestrutura mais robusta. Por isso, o web crawler se limitou a
navegar nas em no máximo 100 produtos primeiras páginas de produtos paginados
das seguintes categorias raiz do e-commerce: "Alimentos e Bebidas", "Games", "TV
e

Home

Theater",

"Automotivo",

"Eletrodomésticos",

"Áudio",

"Utilidades
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Domésticas", "Celulares e Telefones", "Esporte e Lazer", "DVDs e Blu-ray",
"Eletroportáteis", "Informática", "Livros", "Instrumentos Musicais" e "Relógios".
Logo após a carga de produtos, o formulário (apêndices A, B, C, D e E) foi
disponibilizado na web e distribuído para os candidatos com o intuito de capturar as
seguintes amostras:
•

Um conjunto de postagens, compartilhamentos e curtidas extraídos das redes
sociais Facebook e Twitter de cada candidato que respondeu o formulário.
Este conjunto de dados representa as interações sociais de usuários recém
cadastrados no e-commerce, principal fonte de dados proposta neste
trabalho para lidar com o cold-start. Cada dado social é formado apenas
pelo conteúdo da mensagem na postagem, compartilhamento ou curtida. Um
exemplo de mensagem obtida: “Se alguém é fã de futebol americano de
verdade independente do time que torce não tem como não reconhecer tudo
o que Manning fez nessas 18 temporadas”.

•

Um conjunto de recomendações que foram elaboradas para cada usuário
individualmente

seguindo

o

fluxo

proposto

na

seção

3.3.

Cada

recomendação é representada por uma lista de produtos, contendo o id do
produto, o post que gerou a recomendação e o resultado do cálculo da
similaridade de cossenos (um valor numérico entre -1 e 1).
•

Um conjunto de avaliações que cada participante forneceu após receber as
recomendações na última etapa do formulário. Essas avaliações são
representadas por notas de 1 a 5 em cada produto apresentado.

•

Um conjunto de respostas que cada participante concedeu ao questionário
disponibilizado no formulário. Essas respostas são representadas pela
pergunta e pela resposta escolhida pelo usuário dentre as alternativas
apresentadas.
Os dados obtidos no experimento estão disponibilizados no sourceforge

(DADOS EXPERIMENTO, 2016), em 5 arquivos em formato texto, com os atributos
separados por “;” conforme detalhado na Tabela 7.
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Para manter o sigilo dos candidatos que responderam o formulário, o arquivo
de dados sociais já está pré-processado, com o BOW de cada postagem consistido
e representado de acordo com a seção 3.3.2.

Tabela 7 – Estrutura de arquivos representando dados obtidos no experimento.
Arquivo Usuários
Nome:

usuarios.txt

Estrutura:

Usuario ID; Sexo; Idade; Participou pelo facebook?; Participou pelo Twitter?

Exemplo:

1; M; 28; S; N;
Arquivo Produtos

Nome:

produtos.txt

Estrutura:

Produto ID; Nome; Descrição; Categorias;

Exemplo:

1; Iphone; Apple Iphone; smartphone;
Arquivo Dados Sociais

Nome:

dados-sociais.txt

Estrutura:

Usuário ID; BOW pré-processados dos dados separados por ;

Exemplo:

1; smartphones, legais; comi, lasanha; politica, corrupção, golpe;
Arquivo Avaliações

Nome:

avaliacoes.txt

Estrutura:

Usuário ID; Produto ID; Avaliação;

Exemplo:

1;1;3;

Fonte: Elaborado pelo autor.
4.6 Obtenção dos dados sociais
Para obter os dados da rede social Facebook, foi necessário a criação de um
aplicativo dentro do próprio Facebook (Figura 20). Este aplicativo é responsável por
intermediar todas as requisições entre o formulário distribuído (que simula o login do
e-commerce) e o Facebook. É pelo aplicativo que o participante do formulário realiza
o login e concede as permissões de acesso às suas postagens e curtidas. Assim,
todos os participantes que se cadastram no formulário e realizam login pelo
Facebook também se cadastram nesse aplicativo.
Um dos pontos críticos para o desenvolvimento desse experimento foi a
dificuldade em obter acesso as portagens e curtidas do usuário no Facebook. Como
o Facebook não possibilita o acesso a essas informações para qualquer aplicação,
houve a necessidade de enviar um total de 8 solicitações no decorrer deste último
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ano, todas detalhando os motivos acadêmicos para acesso as postagens e curtidas.
Além disso, dentro do fluxo de aprovação do Facebook, foi necessário o envio de um
vídeo apresentando todo o funcionamento do formulário, e a disponibilidade de 5
dias úteis para que os funcionários do Facebook realizassem o mesmo
procedimento e avaliassem a possibilidade de liberação de acesso aos dados. Ao
final desses 5 dias úteis, dois testes foram realizados pelos funcionários do
Facebook (registrados pelo autor deste trabalho), obtendo-se um sinal positivo no
final do quinto dia, permitindo o acesso aos dados desejados (Figura 21).
Figura 20 – Página do aplicativo no Facebook.

Fonte: Página de administração de aplicativos do Facebook.
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Figura 21 – Lista de permissões aprovadas no aplicativo do Facebook.

Fonte: Página de administração de aplicativos do Facebook.
Após a permissão para acesso aos dados, foi integrado o botão de login do
Facebook no formulário, de acordo com a documentação do Facebook (FACEBOOK
LOGIN, 2016). Com isso, para cada login de usuário no formulário, o Facebook
retorna um token (ou chave) de acesso a sua API (FACEBOOK GRAPH API, 2016).
O token é único por usuário e possui a duração de 60 dias corridos para acesso aos
dados sociais permitidos (postagens e curtidas), ou seja durante esses 60 dias
consegue-se usar o token para acesso as postagens e curtidas. Este token foi
utilizado no SR para obtenção dos dados e consequentemente geração da
recomendação. No dia da distribuição do formulário houve pico de utilização do
aplicativo (Figura 22).
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Figura 22 – Usuários ativos no aplicativo do Facebook.

Fonte: Página de administração de aplicativos do Facebook.
Para obter os dados da rede social Twitter também foi necessário a criação
de um aplicativo dentro do Twitter (Figura 23). Porém, não houve a necessidade de
solicitar permissões para acesso aos tweets do usuário, já que estes são públicos. O
aplicativo criado é utilizado apenas para controle do Twitter de acesso a sua API
(TWITTER API, 2016).
Figura 23 – Página de aplicativos do Twitter.

Fonte: Página de administração de aplicativos do Twitter.
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4.7 Implementação, avaliação e escolha do algoritmo AM
Conforme mencionado na sessão 3.3, o processo de recomendação do SR
proposto é dividido em dois fluxos principais: (1) representação e treinamento de
dados do SR, que é executado uma única vez (ou quando um novo produto é
adicionado) e (2) processamento da recomendação, que é executado a cada
requisição da recomendação para um usuário do e-commerce. Ao término do fluxo
(1), o modelo AM treinado é disponibilizado para que seja consumido sob demanda
no fluxo (2) em todas as recomendações solicitadas.
Foram avaliados três algoritmos classificadores de AM supervisionados para
a implementação do experimento: SVM, Naive Bayes e Árvores de Decisão, dado o
histórico desses algoritmos na classificação de textos (ROKACK; MAIMON, 2014)
(JOAQUINS, 2002) (RENNIE et al., 2003).

A avaliação e escolha do algoritmo foi

realizada antes da distribuição do experimento, utilizando apenas os produtos
obtidos pelo web crawler. Para todo o desenvolvimento do SR proposto, esses
algoritmos são denominados rotinas.
Como parte da contribuição deste trabalho, a tecnologia Big Data é
empregada para viabilizar a utilização dos dados sociais em um tempo de resposta
condizente com o cenário de um e-commerce atuando no problema cold-start. A
opção pela tecnologia vem por sua fácil escalabilidade, além da capacidade para
processamento massivo de dados, podendo a solução proposta ser facilmente
adequada a e-commerces de diferentes portes. Conforme mencionado na seção 3.5,
as tecnologias adotadas para implementação, dentro do contexto Big Data, foram o
Apache Spark e Apache Hadoop
Considerando o cenário descrito, a primeira dificuldade encontrada no
desenvolvimento foi a identificação das rotinas SVM, Naive Bayes e Árvore de
Decisão nas tecnologias Big Data. De todos, apenas o SVM não linear (ou
multiclasse) não foi encontrado no Apache Spark (LISTA ALGORITMOS SPARK,
2016). Inicialmente houve a tentativa de implementar o SVM utilizando a linguagem
R dentro do Apache Hadoop, porém devido ao tempo disponível para produzir este
trabalho, não foi possível finalizar a implementação, e o algoritmo SVM não foi
avaliado. O código fonte do treinamento das rotinas Naive Bayes e Árvore de
Decisão encontra-se no apêndice F.

84

Para definir qual rotina seria utilizado no formulário, foram observadas duas
variáveis: (1) tempo de resposta da predição e (2) desempenho - índice de acerto da
classe retornada pelo classificador - em uma comparação 80/20, sendo que 80% dos
dados de produtos são utilizados para a etapa de treinamento e 20% são utilizados
na etapa de avaliação. O objetivo da etapa de classificação de dados sociais é
predizer qual é a categoria do dado social no contexto do e-commerce, para que na
próxima etapa de cálculo de similaridades, este mesmo dado social seja
comparado com todos produtos da categoria detectada e a recomendação seja
finalizada recomendando os produtos mais similares ao dado social.
De modo geral, e-commerces possuem categorias e subcategorias aninhadas
para agrupar produtos, formando uma árvore de categorias hierárquica. Cada
subcategoria (ex.: categoria raiz eletrodomésticos possui a subcategoria de segundo
nível fogões) é mais específica, contemplando um número menor de produtos.
Essas categorias são utilizadas pelo SR como classes para os classificadores AM
Naive Bayes e Árvores de decisão. A escolha de qual nível hierárquico de categoria
utilizar (raiz ou subcategoria) afeta diretamente os fluxos (1) e (2) do SR proposto
(Figura 14).
No fluxo (1) o desempenho do classificador é afetado da seguinte maneira:
quanto maior o nível da categoria, maior é a quantidade de produtos nesta categoria
(ex.: categoria raiz "TV e Home Theater" contém todas os televisores e home
theaters enquanto a subcategoria “TV LED” contém apenas os televisores led do ecommerce), aumentando as características informadas da classe no momento do
treinamento, colaborando com o seu desempenho. Em contrapartida, no fluxo (2)
quanto maior o nível da categoria, mais produtos o classificador AM acumulará em
sua classe, e consequentemente mais cálculos são necessários na etapa de cálculo
de similaridade de cossenos, aumentando a complexidade computacional e o tempo
de processamento da recomendação (código disponível no apêndice G).
Por exemplo, em um cenário de um e-commerce que possui uma base de 100
mil produtos, o agrupamento destes em 15 categorias criaria conjuntos de
aproximadamente 6 mil produtos (dependendo da divisão de produtos entre as
categorias), dificultando a recomendação em um tempo condizente com o problema
estudo estudado, pois a quantidade de cálculos seria alta. Já para a base de dados
utilizada neste trabalho, o agrupamento de produtos na categoria raiz resulta em
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conjuntos de aproximadamente 100 produtos, possibilitando a utilização da categoria
raiz.
Por consequência, foram avaliados os algoritmos Naive Bayes e Árvores de
Decisão utilizando dois tipos de entrada: (1) VSM utilizando como classe categorias
raiz e (2) VSM utilizando como classe categorias de segundo nível. Com o objetivo
de assegurar a confiabilidade do tempo de resposta e desempenho, os algoritmos
foram executados 10 vezes nas mesmas condições de ambiente e base de dados. A
Tabela 8 apresenta os resultados obtidos.
Tabela 8 – Lista de desempenho dos algoritmo de AM.
Algoritmo

Entradas

Tempo de
resposta

Desempenho
80/20

NBC - Naive Bayes
(Categoria)

VSM utilizando como classe categorias raiz
ou pai. Total de 15 categorias.

51 ms

1.0

NBS - Naive Bayes
(Subcategoria)

VSM utilizando como classe categorias de
segundo nível. Total de 67 categorias.

37 ms

0.6768

DCC - Decision Tree
(Categoria)

VSM utilizando como classe categorias raiz
ou pai. Total de 15 categorias.

120 ms

0.5274

DCS – Decision Tree
(Subcategoria)

VSM utilizando como classe categorias raiz
ou pai. Total de 67 categorias.

124 ms

0.0853

Fonte: Elaborado pelo autor.
Utilizando a base de produtos descrita na seção 4.4, o algoritmo Naive Bayes
utilizando como entrada categorias raiz (NBC) obteve o maior desempenho (maior
índice de acerto da classe retornada pelo classificador), com 100% de acerto. Já o
Naive Bayes utilizando categorias de segundo nível (NBS) obteve um desempenho
de apenas 67% de acerto. O algoritmo Árvores de Decisão obteve resultados menos
expressivos, com o DCC e DCS obtendo um desempenho de 52% e 0.08% de
acerto, respectivamente.
Utilizando-se do mesmo ambiente (detalhado na seção 4.3), o tempo de
predição do NBC para 20% da base (290 produtos) foi de 15 segundos, com 51
milissegundos por predição. Já o tempo total do algoritmo NBS para a mesma base
foi de 11 segundos, com 37 milissegundos por predição. O algoritmo DCC processou
a mesma quantidade de produto em 35 segundos, com 120 milissegundos por
predição, enquanto o algoritmo DCS processou em 34 segundos, com 124
milissegundos por predição. Além de um desempenho inferior, com o algoritmo
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Árvores de Decisão (DCC e DCS) obteve-se um tempo de resposta alto, o que
dificultaria a recomendação em tempo apropriados, pois dependendo da quantidade
de dados sociais, o tempo de processamento da recomendação aumentaria
consideravelmente. Com os algoritmos NBC e NBS obteve-se tempos de respostas
melhores e mais possíveis para processar uma tarefa em tempo condizente para a
recomendação durante sua interação num e-commerce.
Com base nos resultados, o algoritmo escolhido para o experimento foi o
NBC. É importante observar que, diferenciando-se dos dados utilizados na avaliação
de desempenho (descrição de produtos), este classificador vai atuar com dados
extraídos de redes sociais (postagens e compartilhamentos). Esta diferença existe
pois não foi encontrado nenhuma base de dados sociais com categorias de ecommerce estabelecidas, dificultando a análise de desempenho do algoritmo de AM
em um cenário real.
Em resumo, o processo de classificação pode ser detalhado da seguinte
maneira (código fonte apêndice F e G): a entrada utilizada para o treinamento do
classificador é um VSM calculado utilizando TF-IDF da descrição de cada produto do
e-commerce, com a classe sendo representada pela categoria do produto. Desta
forma, o classificador NBC treina os termos dos produtos em categorias
possibilitando a classificação de qualquer conjunto de termos com representações
semelhantes. Com o modelo treinado, o SR está pronto para receber requisições,
que neste trabalho são os dados sociais recuperados e representados pelo VSM de
peso de termos utilizando TF-IDF. Cada dado social possui sua própria
representação, e consequentemente resulta em uma categoria de produto,
concluindo o processo de classificação.
4.8 Implementação da recomendação baseada em conteúdo utilizando dados
sociais
Todo o experimento foi desenvolvido seguindo as premissas da seção 3.3, 3.4
e 3.5. O formulário simulando o e-commerce foi desenvolvido utilizando a linguagem
JAVA, escolhido em função do conhecimento prévio do autor. Os módulos API e
Event Distributor foram desenvolvidos no mesmo projeto e pacote do formulário,
também utilizando a linguagem JAVA, já que no experimento não houve a
necessidade de uma separação.
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O módulo Streaming Tasks (Figura 16) é peça chave da implementação do
processo de recomendação, já que é neste módulo que o fluxo (2), processamento
da recomendação (Figura 12), é processado. Este módulo foi desenvolvido utilizando
a linguagem Python e a tecnologia Apache Spark.
Nos fluxos (1) e (2) existe a necessidade de processar o dado para que este
seja utilizado, conforme detalhado na seção 3.3.2. Uma das dificuldades
encontradas foi a necessidade de manter o VSM gerado na classificação para ser
utilizado também na predição. Isto é necessário para que o classificador AM atue,
pois nenhum termo novo pode ser adicionado, já que o VSM deve possuir as
mesmas dimensões da etapa de treinamento.
Na etapa de treinamento, o VSM criado utiliza a descrição dos produtos
(apêndice F). Já na etapa de predição o VSM criado contem todos os produtos e
todos os dados sociais (apêndice G). Em ambas são aplicadas técnicas para a sua
consistência e representação, conforme mencionado na seção 3.3.2 Um ponto
importante na implementação foi a utilização exclusiva de substantivos, removendo
outros tipos de termos do documento (artigos, verbos, etc.) com o intuito de limpar
termos que atrapalhariam a classificação e o cálculo de similaridade (tanto de
produtos quanto de dados sociais). Esse fluxo é o responsável por caracterizar o SR
proposto como uma abordagem baseada em conteúdo, já que apenas as
características dos produtos são utilizadas na recomendação.
Para o cálculo de similaridade entre os produtos e as postagens do usuário é
necessário calcular o cosseno do ângulo entre os elementos do VSM dos produtos e
das postagens, como descrito na seção 3.3.4. Um ponto importante no cálculo de
similaridade de cossenos é que este cálculo envolve a divisão pela multiplicação da
norma (tamanho do vetor) dos dois vetores que serão avaliados. Nesse caso a
multiplicação de dois números menores do que 1 (entre 0 e 1)1 poderia resultar em
um número muito pequeno (próximo a 0), o que iria gerar cossenos maiores (mais
próximos a 1), originado por questões numéricas e não pelo fato de haver
similaridade entre os dois elementos comparados. Além disso, os dados sociais
naturalmente têm normas pequenas, pois em geral contém poucas palavras. Então,
para evitar o agravamento de problemas numéricos, foram considerados apenas

1

norma de vetor (||v||) é calculado pela raíz quadrada da soma dos quadrados dos elementos do vetor.
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produtos que contém a quantidade mínima de 4 palavras (ou termos) em sua
descrição, para garantir que também não tenham normas menores do que 1.
4.9 Conclusão
Este capítulo descreveu o experimento desenvolvido com o objetivo de
demonstrar como o SR proposto se comportaria para ao problema cold-start.
Também

apresentou-se

as

definições

relacionadas

ao

ambiente

utilizado,

levantamento de dados obtidos e detalhamento da implementação.
A análise efetuada para a escolha do algoritmo de AM, bem como os critérios
e resultados obtidos foram apresentados e são pontos chave para o desempenho do
SR.
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5. ANÁLISE DE RESULTADOS
5.1 Introdução
Nas seções anteriores apresentou-se a especificação do SR proposto e
detalhes do experimento, desde sua implementação e levantamento de dados até o
ambiente utilizado. Também foi especificado o formulário empregado durante o
experimento para simular o cadastro de um novo usuário em um e-commerce e
avaliar o desempenho da recomendação.
O capítulo também apresentou a tecnologia big data empregada para
executar as funções dos módulos da arquitetura.
Neste capítulo são expostos e analisados os resultados obtidos na
distribuição do formulário, demonstrando principalmente como o SR respondeu ao
problema cold-start.
5.2 Síntese dos resultados
O formulário (apêndices A, B, C, D e E) foi distribuído para pessoas préselecionadas, denominadas participantes. Os participantes foram selecionados pela
rede social Facebook e Twitter do autor deste trabalho, com um único filtro dos
mesmos serem maiores de idade. Não houve qualquer aviso sobre o conteúdo e
objetivo deste formulário, com exceção do pré-requisito do participante possuir
contas no Facebook e/ou Twitter. Após 4 dias de distribuição, obteve-se um total de
98 participações, das quais:
•

98 participantes responderam o questionário sobre redes sociais.

•

Para 16 participantes não foi possível gerar a recomendação por falta
de dados sociais (postagens, curtidas ou compartilhamentos) e/ou o
classificador NBC não conseguir predizer a classe dos dados sociais
obtidos.

•

Para 10 participantes houve problemas técnicos para avançar na etapa
de avaliação das recomendações (incompatibilidade do formulário com
o navegador web).

•

72 participantes finalizaram todo o processo.

•

718 recomendações foram geradas e avaliadas.
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•

7 minutos foi o tempo médio para preenchimento do formulário.

Dentre os 98 participantes, 97 utilizaram o Facebook durante o cadastro, 25
utilizaram o Twitter em conjunto com o Facebook e apenas 1 utilizou somente o
Twitter em sua participação. As APIs do Facebook e Twitter se mostraram confiáveis
durante o experimento, respondendo a todas as 98 requisições.
Durante os testes observou-se que o tempo de resposta para o processamento
da recomendação foi em média de 29 segundos. Deve-se considerar as condições
do experimento, que ocorreram em um ambiente com limitação de orçamento,
configurado em um cluster de 3 máquinas e com a configuração padrão do Apache
Hadoop (sem aprofundamento em configurações de memória e CPU). Espera-se
que em um ambiente corporativo a infraestrutura disponível para o cluster Hadoop
seja mais robusta, tornando o SR mais escalável e atingido o tempo de resposta
apropriado às necessidades do negócio.
5.3 Recomendações
Observou-se no processo de avaliação da recomendação que dois (ou mais)
usuários podem se expressar de maneiras distintas, com postagens manifestando
interesse sobre um produto especifico de formas relativamente diferentes, mesmo
quando eles possuem interesse similar por determinado produto. Por exemplo, o
usuário A e o usuário B se interessam por uma camisa do Chicago Bulls (time de
basquete) com avaliações equivalentes, porém o usuário A postou um texto longo
sobre a história do Chicago Bulls citando camisas e outras informações, enquanto o
usuário B compartilhou um texto curto sobre detalhes da camisa do Chicago Bulls.
Neste caso, a similaridade de cossenos do usuário B seria mais alta do que a do
usuário A. Por outro lado, em alguns casos, mesmo tendo similaridades muito
diferentes, como no caso considerado, ambos relataram alto interesse no produto
(ou seja, os dois deram nota 4 ou 5 para a recomendação da camisa).

Estas

diferenças podem levar a variações grandes no cálculo da similaridade de cossenos.
Um dos principais problemas para avaliar o desempenho da recomendação é a
comparação do resultado gerado pela similaridade de cossenos (valor numérico
entre -1 e 1) com o RMSE (Root mean square error), que usa notas de 1 a 5 que os
participantes informaram para esses produtos no término do formulário.
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O primeiro passo é recuperar o resultado máximo e mínimo da similaridade de
cossenos obtida pelo sistema durante as recomendações. Esses valores são então
utilizados para normalizar a similaridade de cosseno para o intervalo de valores
entre 1 e 5, facilitando a comparação com as notas dadas pelo usuário.
A Figura 24 mostra a distribuição dos resultados de similaridade de cossenos
obtidos durante o experimento. Observa-se que há maior incidência de resultados na
faixa entre 0.02 (threshold mínimo) e 0.2. Além disso, a ocorrência de valores de
similaridades maiores que 3.0 foi de 6,83%, sendo menos de 1% para valores acima
de 0.60. A Tabela 9 apresenta os valores encontrados para o gráfico da Figura 24.
Tabela 9 – Faixa de valores obtidos com a similaridade de cossenos
Faixa de valores da
similaridade de cossenos

Número de ocorrências

Percentual

0.02 a 0.09

133

18.55

0.10 a 0,19

350

48.81

0.20 a 0.29

148

20.64

0.30 a 0.39

37

5.16

0.40 a 0.49

24

3.35

0.50 a 0.59

18

2.51

0.60 a 0.69

3

0.42

0.70

4

0.56

Fonte: Elaborado pelo autor.
Figura 24 – Gráfico da distribuição da similaridade de cossenos

Fonte: Elaborado pelo autor.
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A partir do valor máximo e mínimo da similaridade de cossenos encontrados,
normalizou-se todos os valores para notas entre 1 e 5, distribuindo-se de maneira
proporcional. O cálculo para normalizar a similaridade de cosseno do dado social
para um valor numérico entre 1 a 5 é representado pela equação 4: sendo ! o
conjunto de produtos representados por sua descrição e " o conjunto de dados
sociais

do

usuário

#

representados

pelo

conteúdo:

texto

de

postagens,

compartilhamentos e curtidas, estabelece-se que a nota do usuário # para o produto
pj atribuído pelo sistema é dado por:
$%&'"#(&)*' #, ,- =

012 234 , 534
678
5 ∈ : ,2 ∈ ; <=>(2,5)

∗5

(4)

onde,

§

$%&'"#(&)*'(#, ,C ) é a nota do SR para o dado social do usuário # no
produto ,- .

§

(D é o dado social que foi relacionado ao produto ,- .

Desta forma, após normalizadas e obtidas as notas para os produtos avaliados,
é possível calcular o RMSE entre a nota do produto ,- atribuída pelo SR e a nota
dada pelo usuário #para este produto. Considerando que o produto ,- foi avaliado
pelo usuário # pela nota 1 ≤ (D- ≤ 5 e que o sistema avaliou esta mesma
recomendação pela nota 1 ≤ GD- ≤ 5, e que foram feitas H- recomendações para I
usuários (o erro é dado pela equação 5 (SHANI e GUNAWARDANA, 2011):

(5)

Considerando a equação 5, observa-se que no melhor caso, maior
proximidade entre as notas dadas pela similaridade de cossenos e pelo usuário, o
valor do RMSE seria 0. No pior caso, maior divergência entre as notas dadas pela
similaridade de cossenos e pelo usuário, o valor do RMSE seria 4. Assim, para
conseguir avaliar melhor o valor do RMSE obtido, definiu-se um conjunto de
classificações associadas as seguintes: [0, 1] - ótima; (1, 2] – bom; (2, 3] – ruim; (3,
4] – péssimo.
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O resultado obtido pelo RMSE de 718 avaliações realizadas por 72 usuários
foi de 1.71. De acordo com as classificações apresentadas, o sistema apresentou
um bom resultado, mostrando-se uma alternativa razoável para o cold-start.
Um ponto negativo que se destaca na análise das recomendações geradas
por postagens são os falsos positivos. Como as técnicas utilizadas neste trabalho
realizam uma análise nos termos de maneira isolada, pesando cada um deles na
postagem e no produto, alguns termos atrapalharam este processamento. Por
exemplo, a descrição do produto “Fogão Brastemp Clean” inicia-se por “Alta
qualidade, durabilidade e muito mais design na sua cozinha!”, com os temos
“durabilidade”, “design” e “cozinha” participando do VSM que será utilizado no
calculo de similaridade de cossenos. Neste exemplo, apesar dos termos destacados
receberem um peso menor atribuídos pelo TF-IDF, estes são genéricos e podem
estar contidos em qualquer postagem de um contexto sem relação ao produto
“Fogão Brastemp Clean”, gerando um falso positivo. O item 6.3 apresenta algumas
sugestões para trabalhos futuros utilizando Processamento de Linguagem Natural
(PLN) com o objetivo de aprimorar o SR e melhorar o RMSE.
Complementando o resultado obtido no RMSE, a tabela 10 apresenta a
correspondência entre as notas do sistema e as notas do usuário, ou seja mostra se
as notas foram coincidentes ou não. Para tal adotou-se o intervalo de 0 (nenhuma
diferença) e 4 (diferença máxima). É exibido o número de ocorrências e percentual
para cada intervalo de diferença entre 0 e 4, com aproximadamente 40% das notas
coincidentes e 59,89% de notas não coincidentes.

Em outras palavras, o SR

proposto apresentou acurácia de 40%. Este resultado deve ser considerado num
contexto onde, usuários são completamente novos, ou seja, para os quais não se
tem nenhuma informação. Além disso, o contexto do e-commerce considerado é
mais genérico do que filmes ou música, os quais parecem ser contextos nos quais
usuários fossem mais suscetíveis a compras.
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Tabela 10 – Correspondência entre notas do RS proposto e as atribuídas pelo usuário.
Diferença entre nota do
usuário e nota do sistema

Número de
ocorrências

Percentual

0

288

40.11

1

252

35.10

2

74

10.31

3

51

7.10

4

53

7.38

Fonte: Elaborado pelo autor.

5.4 Percepção dos participantes em relação a redes sociais
Conforme mencionado no item 2.3.1, o principal dilema de uma rede social é
prover a segurança e privacidade aos usuários, que costumam compartilhar dados
pessoais sem a plena consciência das consequências (MARK et al., 2014) (GARCIA
et al., 2013) (JIN et al., 2013). Como parte da contribuição deste trabalho, a
obtenção dos dados sociais foi abordada na seção 4.5, com detalhes sobre as
dificuldades enfrentadas no acesso a postagens, curtidas e compartilhamentos. Para
complementar a compreensão sobre este tema, foi distribuído um questionário
contendo um conjunto de questões que tentam levantar, sem nenhum método formal
(ou seja, nenhuma técnica ou método foi usado para a elaboração das questões),
como as pessoas se sentem ao compartilhar informações nas redes sociais e quais
são as percepções sobre o acesso e utilização dessa informação por empresas de
diferentes segmentos. O Apêndice H lista todas as perguntas e alternativas
apresentadas para o usuário na ordem de exibição.
Dentre os 98 participantes do formulário, a primeira análise realizada é sobre
a frequência de utilização dos participantes (Figura 25): a frequência de acesso para
visualização é consideravelmente maior frente aos acessos que realizam postagens,
curtidas e compartilhamentos de fato, com 81% dos participantes indicando que
acessam a rede social pelo menos uma vez ao dia para visualização frente a 26%
que realmente realizam alguma ação (compartilhamento, curtida e postagem) pelo
menos uma vez ao dia. Entretanto, mesmo com uma frequência menor, os
participantes indicaram que realizam ao menos uma ação durante a semana (36%)
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ou durante o mês (22%), com apenas 16% dos participantes sinalizando que não
realizam ação alguma nas redes sociais. Esses dados evidenciam que, mesmo com
alguns participantes apontando uma frequência de ações em períodos semanais
e/ou mensais, os usuários de fato se expressam nas redes sociais, tornando-a uma
fonte de dados confiável e atual para compreensão de seus interesses. Além disso,
os participantes apontaram que a ação mais realizada são as curtidas, com 80% da
frequência. Postagens e compartilhamentos constituem 10% e 7%, respectivamente
(3% não souberam opinar).
Figura 25 – Gráficos representando as a frequência de utilização dos participantes

Fonte: Elaborado pelo autor.
A análise seguinte é sobre a percepção de segurança e armazenamento dos
dados (Figura 26): 86% dos participantes não consideram a rede social um ambiente
seguro para compartilhar qualquer tipo de informação e 84% reconhecem que os
dados que eles compartilham, postam e curtem na rede social são armazenados
para uso posterior. Além disso, 86% dos participantes indicaram que tem
conhecimento sobre a utilização desses dados para propaganda, com 24%
considerando isto algo positivo, 38% apontando indiferença e 24% apontando que
considera algo negativo, mas utiliza a rede social mesmo assim. Essas informações
sugerem usuários de redes sociais parecem ter consciência da realidade e das
consequências ao realizar um compartilhando, postando e curtida. Entretanto, é
importante enfatizar que não houve critério formal para seleção dos usuários e
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distribuição do formulário, impossibilitando a comparação deste resultado com outras
pesquisas (MARK et al., 2014) (GARCIA et al., 2013) (JIN et al., 2013).

Figura 26 – Gráficos representando a percepção sobre a segurança e utilização dos
dados nas redes sociais

Fonte: Elaborado pelo autor.
Para finalizar, é realizada uma análise sobre o impacto do utilização dos
dados obtidos em redes sociais por empresas terceiras (Figura 27): 84% dos
participantes reconheceram que as postagens, compartilhamentos e curtidas são
utilizadas por empresas terceiras, com 60% demonstrando indiferença e 24%
indicando não gostar dessa atitude, mas utilizam as redes sociais mesmo assim.
Com relação ao sentimento do participante, caso um e-commerce lhe abordasse
com uma oferta após análise em suas postagens, curtidas e compartilhamento na
rede social: 29% se sentiriam incomodados, sendo que 17% não comprariam o
produto e 12% comprariam o produto mesmo com o sentimento negativo. Para 69%
dos participantes não é um incomodo este tipo de abordagem, com 26%
considerando algo positivo, inclusive indicando um incentivo na aquisição do
produto. Além disso, 64% dos participantes informaram que não consideram invasão
de privacidade a utilização dessas informações. Esses números indicam uma
inclinação da maioria dos usuários em aceitar que dados gerados por eles em redes
sociais sejam utilizados por outras empresas, com o intuito de lhes oferecerem
serviços/produtos personalizados.
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Figura 27 – Gráficos representando o impacto da utilização de dados por empresas

Fonte: Elaborado pelo autor.
5.5 Conclusão
Este capítulo apresentou toda a análise de resultados obtidos por meio
experimento descrito na seção 4, analisando os dados obtidos. Apresentou-se uma
síntese dos resultados obtidos no experimento, uma descrição limitada da
performance das tecnologias Big Data, o desempenho da recomendação utilizando
RMSE e um parecer sobre as respostas obtidas no questionário sobre o uso de
redes sociais.
Apesar das dificuldades encontradas na obtenção e interpretação dos dados
sociais e sua utilização no fluxo do SR proposto, acredita-se ser de grande
importância os resultados obtidos para o cenário cold-start, gerando uma
contribuição para outros trabalhos que possam se basear e aprimorar tanto a
resolução do problema cold-start quanto a utilização dos dados sociais.
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6 CONCLUSÃO
6.1 Resumo
O

trabalho

aqui

apresentado

descreve

conceitos

sobre

SR,

suas

classificações, técnicas e abordagens, ressaltando a relevância do problema coldstart, apontado como um grande problemas da área de recomendação. Também é
apresentado as Redes Sociais como possível fonte de dados não-estruturados para
o SR, detalhando os conceitos, evolução e características que as tornaram um ativo
tão importante para a sociedade atual. Por fim, evidencia-se as tecnologias Big Data
como solução para atuar em SR, visando um ganho no desempenho e capacidade
de processamento.
Na sequência, propõe-se a construção de um SR para um e-commerce
utilizando como fonte de dados (não-estruturados) as redes sociais Facebook e
Twitter com o objetivo de amenizar o problema cold-start. Considera-se a iniciativa
baseada em recomendação utilizando redes sociais recente, com poucos
experimentos e pesquisas, principalmente para o contexto de cold-start. Também
não tem sido comum o conjunto de dados de redes sociais que foram utilizados
neste trabalho como postagens, compartilhamentos e curtidas, informações
complexas de se obter, interpretar e utilizar no contexto do SR. Destaca-se o
predomínio do formato textual no tráfego das redes sociais, e por consequência o
SR construído faz uso de técnicas de mineração de texto e algoritmos de AM para
realizar a recomendação, relacionando interações sociais do usuário (ex.:
postagens) com produtos do e-commerce, caracterizando uma abordagem de
recomendação baseada em conteúdo.
Com o objetivo de prover uma compreensão a cerca do escopo,
características, arquitetura e implementação do SR, foi elaborado uma especificação
detalhando cada um desses tópicos, desde a visão macro da arquitetura,
apresentando cada módulo que a compõe, até o fluxo de informações entre as
camadas desta arquitetura por meio de diagramas de atividade e sequência de
forma a gerar a recomendação.
Para demonstrar como o SR responde ao problema cold-start foi desenvolvido
um experimento seguindo a especificação proposta. Esse experimento realiza o
cadastro de um novo usuário em um e-commerce, processa a recomendação
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utilizando os dados sociais desse usuário e coleta informações para avaliar as
recomendações geradas. Também realizou-se uma análise para a escolha do
algoritmo de AM, ponto chave para o desempenho do SR.
Em seguida, é realizada a análise dos resultados do trabalho obtidos no
experimento, destacando-se a avaliação de desempenho da recomendação
utilizando RMSE, que obteve um resultado satisfatório de 1.71, indicando que a
recomendação obtida é válida. É importante esclarecer que a escolha do RMSE
como método de avaliação deu-se pela utilização do mesmo por outros autores
(ZHANG, 2013a e 2013b), (AMATRIAIN, 2012), (BERNATT, 2008).

Por fim,

evidencia-se as dificuldades encontradas na obtenção e interpretação dos dados
sociais e sua utilização no fluxo do SR, com o detalhamento de cada técnica e tarefa
realizada para que que a recomendação seja processada.
Outra forma de avaliar o resultado do experimento seria comparar a
recomendação feita pelo sistema proposto com a de um produto mais vendido, por
exemplo.

Contudo, para tal seria preciso estar usando um e-commerce real de

forma a ter tal informação, o que não foi o caso deste trabalho.

Assim, esta

sugestão, apesar de poder trazer resultados de avaliação mais expressivos, fica
como proposta para trabalhos futuros. Por outro lado, levantou-se a correspondência
entre notas do RS proposto e as atribuídas pelo usuário, concluindo-se que o SR
apresentou uma acurácia de 40%. Tal resultado foi considerado bastante razoável para o
contexto de completo cold-start, ou seja onde não se tem nenhuma outra informação sobre
possíveis preferencias do usuário, a não ser as extraídas das redes sociais.

6.2 Análise geral e contribuições
Este trabalho apresentou algumas contribuições para a área de SR:
•

A arquitetura proposta e seu emprego num e-commerce real permitiu o
ganho de aprendizados que resultou na publicação de um artigo (PRANDO,
A. V.; SOUZA, S. N. A. Modular Architecture for Recommender Systems
applied in a Brazilian e-commerce. Journal of Software, ISSN 1796-217X,
2016, in press) como parte dos resultados da pesquisa aqui proposta.

•

Apresentou-se uma abordagem funcional para a interpretação de postagens,
curtidas e compartilhamentos (dados não-estruturados) extraídos de redes
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sociais e processamento de uma recomendação usando esses dados dentro
do contexto de um e-commerce utilizando técnicas de AM e Text Mininig.
•

Evidenciou-se redes sociais como uma base de dados real para a solução do
problema cold-start, analisando aspectos técnicos para obtenção de dados e
a percepção do usuário com relação a esse tipo de abordagem.

•

Disponibilizou-se o código fonte do SR empregando tecnologias Big Data
permitindo que trabalhos futuros façam uso desse código.

•

Disponibilizou-se os dados extraídos das redes sociais (pré-processados
para manter o sigilo), produtos obtidos pelo web crawler

e avaliações

realizadas pelos usuários no experimento, permitindo que trabalhos futuros
foquem nas técnicas de recomendação utilizando postagens, curtidas e
compartilhamentos, sem a necessidade de atuar na captação dos dados.
Acredita-se que os resultados obtidos para a área de SR podem contribuir
para a solução do problema cold-start e espera-se que outros trabalhos possam
aprimorar esses resultados obtidos com maior exploração dos dados sociais.
6.3 Sugestões para futuras pesquisas
Existem muitos desafios na área de SR que surgem na raiz do problema da
personalização: descobrir a preferência do usuário processando uma base de dados
grande, diversificada e esparsa. Oportunidades para estudos de utilização de dados
sociais foram identificadas e podem ser desenvolvidas explorando os seguintes
assuntos:
•

Utilização de técnicas de Processamento de Linguagem Natural (PLN)
com o objetivo de aprimorar a extração de informações da postagem e
melhorar o RMSE, como por exemplo Name Entity Recognition (NER).
Estas podem ser utilizadas para extrair o produto especifico
relacionado à postagem e com isso eliminar os falsos positivos
encontrados devidos a termos genéricos.

•

Aplicação de técnicas de Análise de Sentimentos para ignorar
postagens negativas.

•

Aprofundar-se no estudo do desempenho dos algoritmos de AM e na
avaliação de outros algoritmos classificadores, como Redes Neurais e
KNN. Além disso, também investigar o comportamento dos algoritmos
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para diferentes base de dados, com um número maior de produtos nas
categoria e subcategorias.
•

Contribuir com o fluxo do SR proposto, aplicando-se técnicas para
preencher a lacuna da falta de dados sociais, como por exemplo
filtragem colaborativa por meio do perfil público obtido durante o
cadastro com a rede social.

•

Realizar uma analise de desempenho detalhada do emprego de
tecnologias Big Data para avaliar os pontos positivos e negativos no
uso de tais tecnologias, levando em consideração a necessidade
latente do processamento em tempo real.

•

Utilização de outros tipos de dados que podem ser obtidos em redes
sociais - como imagens, vídeos e áudios – no SR. Para isso, técnicas
de outras áreas, como Visão Computacional, devem ser detalhadas,
debatidas e inseridas na arquitetura proposta e fluxo da recomendação
apresentado.
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APÊNDICE A: FORMULÁRIO – INÍCIO
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APÊNDICE B: FORMULÁRIO – PERMISSÃO PARA ACESSO AS REDES
SOCIAIS
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APÊNDICE C: FORMULÁRIO – QUESTIONÁRIO PARA AVALIAÇÃO DO
SENTIMENTO DO USUÁRIO SOBRE O USO DE REDES SOCIAIS
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APÊNDICE D: FORMULÁRIO – AVALIAÇÕES DE PRODUTOS
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APÊNDICE E: FORMULÁRIO – ENVIO DAS AVALIAÇÕES E FINALIZAÇÃO
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APÊNDICE F: CÓDIGO FONTE PARA O TREINAMENTO E MEDIÇÃO DE
DESEMPENHO DOS CLASSIFICADORES AM
import sys, os, math, datetime
from timeit import default_timer as timer
import re, unicodedata
from nltk.tag import pos_tag
from nltk import word_tokenize
from nltk.stem.porter import *
from nltk.stem import RSLPStemmer
from nltk.corpus import stopwords
from pymongo import MongoClient
from pyspark import SparkConf, SparkContext
from Classifier import Classifier
from base import *

APP_NAME = 'Recomender System - Spark Job'

def main(sc):
stpwrds = stopwords.words('portuguese')
products = findProductsByCategory([])
productRDD = sc.parallelize(products)
corpusRDD = productRDD.map(lambda s: (s[0], word_tokenize(s[1].lower()), s[2], s[3])).map(lambda s: (s[0],
[PorterStemmer().stem(x) for x in s[1] if x not in stpwrds], s[2], s[3] )).map(lambda s: (s[0], [x[0] for x in pos_tag(s[1]) if x[1] ==
'NN' or x[1] == 'NNP'], s[2], s[3])).cache()

idfsRDD = idfs(corpusRDD)
idfsRDDBroadcast = sc.broadcast(idfsRDD.collectAsMap())
tfidfRDD = corpusRDD.map(lambda x: (x[0], tfidf(x[1], idfsRDDBroadcast.value), x[2], x[3]))
category = productRDD.map(lambda x: x[2]).distinct().collect()
categoryAndSubcategory = productRDD.map(lambda x: (x[2], x[3])).distinct().collect()
tokens = corpusRDD.flatMap(lambda x: x[1]).distinct().collect()

insertTokensAndCategories(tokens, category, categoryAndSubcategory)

# INIT
classifier = Classifier(sc, 'NaiveBayes')
classifierDT = Classifier(sc, 'DecisionTree')
trainingVectSpaceCategoryRDD, testVectSpaceCategoryRDD = classifier.createVectSpaceCategory(tfidfRDD, category,
tokens).randomSplit([8, 2], seed=0L)
trainingVectSpaceSubcategory, testVectSpaceSubcategory = classifier.createVectSpaceSubcategory(tfidfRDD,
categoryAndSubcategory, tokens).randomSplit([8, 2], seed=0L)
trainingVectSpaceCategoryRDD, testVectSpaceCategoryRDD = classifierDT.createVectSpaceCategory(tfidfRDD, category,
tokens).randomSplit([8, 2], seed=0L)
trainingVectSpaceSubcategoryRDD, testVectSpaceSubcategoryRDD = classifierDT.createVectSpaceSubcategory(tfidfRDD,
categoryAndSubcategory, tokens).randomSplit([8, 2], seed=0L)
# NB CAT
modelNaiveBayesCategory = classifier.trainModel(trainingVectSpaceCategoryRDD,
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'/dados/models/naivebayes/category_new')
nbcat_start = timer()
predictionAndLabelCategoryRDD = testVectSpaceCategoryRDD.map(lambda p :
(category[int(modelNaiveBayesCategory.predict(p.features))], category[int(p.label)]))
acuraccyCategory = float(predictionAndLabelCategoryRDD.filter(lambda (x, v): x[0] ==
v[0]).count())/float(predictionAndLabelCategoryRDD.count())
print 'the accuracy of the Category Naive Bayes model is %f' % acuraccyCategory
elapnbcat = timer()-nbcat_start
print 'NB CAT tooks %d seconds' % elapnbcat

# NB SUBCAT
modelNaiveBayesSubcategory = classifier.trainModel(trainingVectSpaceSubcategory,
'/dados/models/naivebayes/subcategory_new')
nbsubcat_start = timer()
predictionAndLabelSubcategory = testVectSpaceSubcategory.map(lambda p :
(categoryAndSubcategory[int(modelNaiveBayesSubcategory.predict(p.features))], categoryAndSubcategory[int(p.label)]))
acuraccySubcategory = float(predictionAndLabelSubcategory.filter(lambda (x, v): x[0] ==
v[0]).count())/float(predictionAndLabelSubcategory.count())
print 'the accuracy of the Subcategory Naive Bayes model is %f' % acuraccySubcategory
elapnbsubcat = timer()-nbsubcat_start
print 'NB SUBCAT tooks %d seconds' % elapnbsubcat

#DT CAT
modelDecisionTreeCategory = classifierDT.trainModel(trainingVectSpaceCategory, '/dados/models/dt/category_new')
dtcat_start = timer()
predictions = modelDecisionTreeCategory.predict(testVectSpaceCategory.map(lambda x: x.features))
predictionAndLabelCategory = testVectSpaceCategory.map(lambda lp: lp.label).zip(predictions)
acuraccyDecisionTree = float(predictionAndLabelCategory.filter(lambda (x, v): x ==
v).count())/float(predictionAndLabelCategory.count())
print 'the accuracy of the Decision Tree model is %f' % acuraccyDecisionTree
elapdtcat = timer()-dtcat_start
print 'DT CAT tooks %d seconds' % elapdtcat
#DT SUBCAT
modelDecisionTreeSubcategory = classifierDT.trainModel(trainingVectSpaceSubcategory,
'/dados/models/dt/subcategory_new')
dtsubcat_start = timer()
predictions = modelDecisionTreeSubcategory.predict(testVectSpaceSubcategory.map(lambda x: x.features))
predictionAndLabelSubcategory = testVectSpaceSubcategory.map(lambda lp: lp.label).zip(predictions)
acuraccyDecisionTree = float(predictionAndLabelSubcategory.filter(lambda (x, v): x ==
v).count())/float(predictionAndLabelSubcategory.count())
print 'the accuracy of the Decision Tree model is %f' % acuraccyDecisionTree
elapdtsubcat = timer()-dtsubcat_start
print 'DT SUB CAT tooks %d seconds' % elapdtsubcat

if __name__ == '__main__':
conf = (SparkConf().setAppName("RECSYS"))
sc = SparkContext(conf=conf)
main(sc)
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APÊNDICE G: CÓDIGO FONTE DA PREDIÇÃO UTILIZANDO NBC
import sys, os, math, re, unicodedata, click, requests
from timeit import default_timer as timer
from nltk.tag import pos_tag
from nltk import word_tokenize
from nltk.stem.porter import *
from nltk.stem import RSLPStemmer
from nltk.corpus import stopwords
from pymongo import MongoClient
from bson.objectid import ObjectId
from pyspark import SparkConf, SparkContext
from Classifier import Classifier
from twython import Twython
import facebook
from langdetect import detect
#from base import *
# encoding=utf8

reload(sys)
sys.setdefaultencoding('utf8')

start = timer()

APP_NAME = 'Recomender System'
threshold = 0.02
numMaxSuggestionsPerPost = 5
numStarts = 5

def main(**kwargs):
iduser = sys.argv[1]

#Find user by id
user = findUserById(iduser)

#Find tweets and posts
posts = findPosts(user)

conf = SparkConf().setAppName(APP_NAME)
sc = SparkContext(conf=conf)

postsRDD = sc.parallelize(posts)
tokens, category, categoryAndSubcategory = getTokensAndCategories()
stpwrds = stopwords.words('portuguese')
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productRDD = sc.parallelize(findProductsByCategory([]))
productAndPostRDD = productRDD.union(postsRDD)

corpusRDD = (productAndPostRDD.map(lambda s: (s[0], word_tokenize(s[1].lower()), s[2], s[3]))
.map(lambda s: (s[0], [PorterStemmer().stem(x) for x in s[1] if x not in stpwrds], s[2], s[3]))
.map(lambda s: (s[0], [x for x in s[1] if x in tokens], s[2], s[3]))
.filter(lambda x: len(x[1]) >= 20 or x[2] == u'Post')
.cache())

idfsRDD = idfs(corpusRDD)
idfsRDDBroadcast = sc.broadcast(idfsRDD.collectAsMap())
tfidfRDD = corpusRDD.map(lambda x: (x[0], tfidf(x[1], idfsRDDBroadcast.value), x[2], x[3])).cache()

tfidfPostsRDD = tfidfRDD.filter(lambda x: x[2]=='Post').cache()
tfidfPostsBroadcast = sc.broadcast(tfidfPostsRDD.map(lambda x: (x[0], x[1])).collectAsMap())
corpusPostsNormsRDD = tfidfPostsRDD.map(lambda x: (x[0], norm(x[1]))).cache()
corpusPostsNormsBroadcast = sc.broadcast(corpusPostsNormsRDD.collectAsMap())

classifier = Classifier(sc, 'NaiveBayes')
modelNaiveBayesCategory = classifier.getModel('/dados/models/naivebayes/category_new')
postsSpaceVectorRDD = classifier.createVectSpacePost(tfidfPostsRDD, tokens)
predictions = postsSpaceVectorRDD.map(lambda p: (modelNaiveBayesCategory.predict(p[1]),
p[0])).groupByKey().mapValues(list).collect()

for prediction in predictions:
category_to_use = categoryAndSubcategory[int(prediction[0])][0]

tfidfProductsCategoryRDD = tfidfRDD.filter(lambda x: x[2]==category_to_use).cache()
tfidfProductsCategoryBroadcast = sc.broadcast(tfidfProductsCategoryRDD.map(lambda x: (x[0], x[1])).collectAsMap())

corpusInvPairsProductsRDD = tfidfProductsCategoryRDD.flatMap(lambda r: ([(x, r[0]) for x in r[1]])).cache()
corpusInvPairsPostsRDD = tfidfPostsRDD.flatMap(lambda r: ([(x, r[0]) for x in r[1]])).filter(lambda x: x[1] in
prediction[1]).cache()
commonTokens = (corpusInvPairsProductsRDD.join(corpusInvPairsPostsRDD)
.map(lambda x: (x[1], x[0]))
.groupByKey()
.cache())

corpusProductsNormsRDD = tfidfProductsCategoryRDD.map(lambda x: (x[0], norm(x[1]))).cache()
corpusProductsNormsBroadcast = sc.broadcast(corpusProductsNormsRDD.collectAsMap())

similaritiesRDD = (commonTokens
.map(lambda x: cosineSimilarity(x, tfidfProductsCategoryBroadcast.value, tfidfPostsBroadcast.value,
corpusProductsNormsBroadcast.value, corpusPostsNormsBroadcast.value))
.cache())
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suggestions = (similaritiesRDD
.map(lambda x: (x[0][1], (x[0][0], x[1])))
.filter(lambda x: x[1][1]>threshold)
.groupByKey()
.mapValues(list)
.join(postsRDD)
.join(postsRDD.map(lambda x: (x[0], x[3])))
.collect())

if len(suggestions) > 0:
insertSuggestions(suggestions, iduser, productRDD)

user['statusRecomendacao'] = u'F'
updateUser(user)

elap = timer()-start
print 'it tooks %d seconds' % elap

if __name__ == '__main__':
main()
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APÊNDICE H: LISTA DE PERGUNTAS DO QUESTIONÁRIO
Você gosta de utilizar redes sociais?
Sim.
Não.
Indiferente.
Com que frequência você visualiza seu mural do Facebook ou tweets?
Durante o dia todo.
Poucas vezes ao dia.
Uma vez ao dia.
Algumas vezes durante a semana.
Algumas vezes durante o mês.
Nunca.
Com que frequência você posta, comenta ou compartilha informações
nas redes sociais?
Durante o dia todo.
Poucas vezes ao dia.
Uma vez ao dia.
Algumas vezes durante a semana.
Algumas vezes durante o mês.
Nunca.
Você considera a rede social um ambiente seguro para compartilhar
qualquer tipo de informação?
Sim.
Não.
Não sei opinar.
Qual é a ação que você mais realiza em redes sociais?
Postagens.
Likes.
Compartilhamento.
Não sei opiniar.
Você considera as redes sociais um meio de expressar suas opiniões e
preferências?
Sim.
Não.
Não sei opinar.
O que você acha que ocorre com os posts, likes e compartilhamentos
que você efetua nas redes sociais?
São desprezados.
São armazenados.
Não sei opinar.
Você sabia que os dados como posts, likes e compartilhamentos são
utilizados pelo Facebook para vender propaganda?
Sim, e não me importo!
Sim, e não gosto disso. Mas uso redes sociais mesmo assim.
Sim, e acho isso positivo, pois recebo ofertas direcionadas para mim.
Não sabia, e não me importo!
Não sabia! Vou parar de utilizar redes sociais.
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Você sabia que os posts, likes e compartilhamentos podem ser
utilizados por empresas para oferecer produtos e serviços
especializados?
Sim, e não me importo!
Sim, e não gosto disso. Mas uso redes sociais mesmo assim.
Sim, e acho isso positivo, pois recebo ofertas direcionadas para mim.
Não sabia, e não me importo!
Não sabia! Vou parar de utilizar redes sociais.
Você considera invasão de privacidade a utilização dessas
informações?
Sim.
Não.
Não sei opinar.
Como você se sentiria se um e-commerce lhe abordadasse com ofertas
que foram selecionadas após uma análise no seus posts do Facebook?
Me sentiria incomodado e não compraria.
Me sentiria incomodado mas compraria mesmo assim.
Não me importaria.
Consideraria positivo e ficaria incentivado a comprar o produto!
Não sei opinar.

